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เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเพือ่ซื้อขาย 

บุคคลธรรมดา  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบส าคัญต่างด้าว หรือส าเนา

หนังสือเดินทางของลูกค้า (กรณีต่างชาติ) หรือของ ผู้รับประโยชน์และหรือของผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และของ
ผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)                               

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่แสดงเลขที่บัญชีที่ช าระราคาผ่าน ATS 

4. เอกสารแสดงฐานะการเงิน เช่น ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3 เดือน ส าเนาเอกสาร
แสดงเงินเดือนหรือรายได้ หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอื่น เช่น ใบหุ้น, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, 

พอร์ตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย์, สลากออมสิน, พันธบัตร เป็นต้น   
                    
ผู้รับมอบอ านาจ /(กรณีมอบอ านาจ)  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอ านาจ   
2. อากรแสตมป์ 30 บาท  

 
นิติบุคคล  
 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)       
2. ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นล่าสุด หรือ เอกสารอื่นของบริษัทที่แสดงรายช่ือล่าสุดของผู้ถือหุ้น           
3. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทซ่ึงมีมติอนุมัติให้ท าธุรกรรม รวมทั้งการแต่งตั้งหรือมอบ

อ านาจบุคคลให้กระท าการแทนในนามของบริษทั (ในกรณีมีการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการที่มี
อ านาจด าเนินการตามหนังสือรับรองบริษัท)  

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบส าคัญต่างด้าว , ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัท หรือบุคคลผู้มีอ านาจลงนามในค าขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฯ  

5. หนังสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรมของนิติบุคคล รวมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ 

6. ส าเนางบการเงินงวดล่าสุด 
7. เอกสารหรือข้อมูลการจัดตั้งกองทุนที่ลูกค้าขอเปิดบัญชีได้รับมอบอ านาจให้บริการ เช่น หนังสือรับรองการ

จดทะเบียนกองทุนรวม 
8. เอกสารหรือข้อมูลที่สามารถแสดงได้ว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานรัฐ 
 

                  
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 



 

หน้า 2  
 

                                                                                          วันที่................................................................... 
 

 

แบบฟอรม์การเปิดบญัช ี

                

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์  เอเชีย เวลท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) โดยมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขาย
ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของสัญญาแต่งตั้งต่างๆ ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ 

 

ประวัติลูกค้า    
กรณีบุคคลธรรมดา  
 

(     ) นาย    (     ) นาง     (     ) นางสาว       (      )   อื่นๆ   __________________________________________________________ 
ช่ือ-สกุลภาษาไทย ________________________________________________________________________________________ 
ช่ือ-สกุลภาษาอังกฤษ _____________________________________________________________________________________ 
(     )   บัตรประจ าตัวประชาชน    (     )   หนังสือเดินทาง  _________________________________________________________ 
(     )   อ่ืนๆ _____________________________________________________________________________________________ 
วันที่ออก    __________________________________วันหมดอาย_ุ_________________________________________________ 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี __________________________________________สัญชาติ ___________________________________ 
ศาสนา _________________________________  (ถิ่น) ที่อยู่ประเทศ ________________________________________________ 
วัน เดือน ปี เกิด ___________________________ อายุ _____________ปี  
ระดับการศึกษาสูงสุด  (     )   ต่ ากว่าปริญญาตรี   (     )  ปริญญาตรี  (      )   ปริญญาโท       (     )   สูงกว่าปริญญาโท                                                                                                                      
สถาบันการศึกษาสูงสุด  ________________________________________สาขา __________________________________________ 
อาชีพ  (     )   พนักงานบริษัท     (     )   ข้าราชการ     (     )  เจ้าของกิจการ     (     )  นกัการเมือง    (     )  อาชีพอิสระ     
           (     )   อื่นๆ (โปรดระบุ)__________________________________________________________________________________ 
ช่ือบริษัท __________ ____________________________ประเภทธุรกิจ _________________________________________________ 
ต าแหน่งงาน ____________________________________________อายุการท างาน ________________________________________ 
ที่อยู่ที่ท างาน ________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย์ ______________ โทรศัพท์  ______________________ มือถือ ___________________ โทรสาร __________________ 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย์ ______________ โทรศัพท์  ______________________ มือถือ ___________________ โทรสาร ________________ 
 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได ้_______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย์ ________________ โทรศัพท์ ___________________มือถือ __________________________________________ 
โทรสาร ______________ Email Address _____________________________________________________________________ 
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สถานภาพ         (     )   โสด    (     )   สมรส    (    )   อื่นๆ ________________ช่ือนามสกุลคู่สมรส________________________      
บุตรในอุปการะ________อาชีพคู่สมรส_____________________________ช่ือบริษัท_____________________________________
ประเภทธุรกิจ____________________________ต าแหน่ง______________________________ อายุการท างาน________________
โทรศัพท์ _________________________________________มือถือ_________________________________________________ 

 

ข้อมูลสถานะการเงิน 

 

บุคคลธรรมดา    
 

                                        มูลค่า                                    ภาระผูกพัน (ถ้ามี)  
(     )   ที่ดิน                               __________                    (     )      จ านอง                    (     )   อื่นๆ ______________ 

   (     )   บ้านพร้อมที่ดิน               __________                    (     )      จ านอง                    (     )    อื่นๆ ______________ 
   (     )   รถยนต์                             __________                   (     )      จ าน า                       (     )    อื่นๆ______________ 
   (     )   ตั๋วสัญญาใช้เงิน               __________                    (     )      จ าน า                       (     )    อื่นๆ______________ 
   (     )   เงินฝากธนาคาร                __________                   (     )      จ าน า                       (     )    อื่นๆ______________ 
(     )   ทรัพย์สินอื่น                   __________                    (     )      จ านอง                     (     )    อื่นๆ______________ 
(     )   เงินเดือน                         __________ 
(     )   รายได้อื่น                        __________      โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้   _____________________________ 
(     )   เงินเดือนของคู่สมรส     __________ 
(     )   รายได้อื่นของคู่สมรส    __________      โปรดระบุแหล่งที่มาของรายได้อื่น   ___________________________  
   
 

กรณนีิติบุคคล  

ช่ือนิติบุคคล-ภาษาไทย  __________________________________________________________________________ 
ช่ือนิติบุคคล-ภาษาอังกฤษ________________________________________________________________________ 
ประเภทนิตบิุคคล                       (     )   บริษัท 
                                                    (     )   กองทุน (โปรดระบุ)_______________________________________________ 
                                                              ช่ือบริษัทจัดการกองทนุ____________________________________________ 

                      (     )  นิติบคุคลตามกฎหมายเฉพาะ 
                     (     )   อ่ืนๆ______________________________________________________________ 

หนังสือรับรองการจัดตั้งนิตบิุคคลเลขที_่________________________________________________________________ 
ออกให้วันที_่_____________________ ประเภทธุรกิจ______________________________________________________ 
เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี____________________________  ทะเบียนการค้าเลขที_่_________________________________ 
ที่อยู่ส านักงานตามหนังสือรบัรอง______________________________________________________________________ 
รหัสไปรษีย_์______________โทรศัพท_์______________โทรสาร ___________________________________________ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได ้____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
รหัสไปรษณีย_์_________โทรศพัท์_____________โทรสาร________________________________________________ 
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ข้อมูลสถานะการเงิน  
นิติบุคคล 

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ วันที_่________________________________ 
รายได้รวม                                                     มูลค่า      _________________________บาท 
ก าไรสุทธิ                                                      มูลค่า      _________________________บาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน                                       มูลค่า      _________________________บาท 
สินทรัพย์รวม                                                มูลค่า      _________________________บาท 
หนี้สินรวม                                                    มูลค่า       _________________________บาท 
ส่วนของผู้ถือหุน้                                           มูลค่า       _________________________บาท 
ทุนจดทะเบียน                                              มูลค่า       _________________________บาท 
 
กรณีเร่งด่วน 
 สถานที่และบุคคลท่ีสามารถติดตอ่ได้(กรณีไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้) 
ช่ือและนามสกุล___________________________________โทรศัพท_์______________________________________ 
สถานที่ท างาน ___________________________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง ________________________________ความสัมพันธ_์___________________________________________  
 
ระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่งเอกสาร 
(     )   ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   (     )  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 
(     )   ที่อยู่ที่ท างาน                

 

 

 ประเภทบัญชีและวงเงิน  

 

(     )   Cash                        วงเงินที่ขอเปิดบัญชี  _________________ บาท                          
                                                                           
(     )    Cash Balance          วงเงินที่ขอเปิดบัญชี  _________________ บาท                          
                                                                            
(     )   Credit Balance          วงเงินที่ขอเปิดบัญชี  _________________ บาท                          
                                                                             
(    )    TFEX                        วงเงินที่ขอเปิดบัญชี  _________________ บาท                          
                                                                             
(     )   SBL-Lender              วงเงินที่ขอเปิดบัญชี  _________________ บาท                          
                                                                            
(     )   SBL-Borrow              วงเงินที่ขอเปิดบัญชี  _________________ บาท                          
                                                                            
(     )   Others                        วงเงินที่ขอเปิดบัญชี  _________________ บาท                          
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วัตถุประสงค์การลงทุน  
(     )   เพื่อเก็บออม    (     )   เพื่อหาผลก าไร    (     )   เพื่อการเกษียณอายุ    (     )  เพื่อการศึกษา   (     )  เพื่อสร้างความมั่นคง 
(     )  เพื่อผลประโยชน์ทางภาษี    (     )  อื่นๆ(โปรดระบุ)........................................................................................................ 
                                                                                                           

เงื่อนไขการรับจ่ายเงินกบับรษิัท 

 

การจ่ายช าระเงิน  
(     )   หัก/ ฝาก บัญชีเงินของข้าพเจ้าที่วางไว้กับบริษัท (ในกรณีประเภทบัญชี Cash Balance)  
(     )   หัก/ ฝาก บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าโดยบริการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) 
          
            โปรดระบุรายละเอียดบัญชีเงินฝากของท่าน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับที่ใช้เปิดบัญชีกับบริษัท  
           
         ธนาคาร  ________________________________ สาขา  _______________________________________________ 
         ประเภทบัญชี      (     )   ออมทรัพย์        (     )    กระแสรายวัน 
         เลขที่บัญชี  ___________________________________________________________________________________ 
         กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มที่แนบ   
        (กรณีบุคคลธรรมดา ระหว่างรออนุมัติ ATS จากธนาคาร โปรดจ่ายช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของบริษัท)  
 
การแสดงความประสงค์ท่ีจะรับเงินปันผล/ดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิอื่นๆที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคาร           
(     )  ประสงค์น าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที่หักช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ (ATS) 
(     )  ประสงค์น าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร______________________________ สาขา ___________________________      
         ประเภทบัญชี    (     )   ออมทรัพย์   (     ) กระแสรายวัน 
         เลขที่บัญชี _________________________________________________________________________________ 
(     ) ไม่ ประสงค์ที่จะน าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยต้องการรับเป็นเช็ค 
การแสดงความจ านงในการน าเงินค่าขายมาวางเป็นหลักประกัน และการน าหลักประกันมาช าระค่าซื้อหลักทรัพย์ 

1. การวางหลักประกัน 
                 (     )     ขอให้บริษัทน าเงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจ านวน ร้อยละ 20 ของ
วงเงินอนุมัติ หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด เป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว ทุกครั้งเป็นการถาวร 
                 (      )    ขอให้บริษัทน าเงินค่าขายหลักทรัพย์ในบัญชีของข้าพเจ้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือจ านวนร้อยละ 20   ของ
วงเงินอนุมัติ  หรือในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด เป็นหลักประกันในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยข้าพเจ้าจะแจ้งทาง
วาจาให้บริษัทด าเนินการเป็นครั้งคราวไป 
                 (      )    ไม่ประสงค์ในการวางค่าขายเป็นหลักประกัน 

2. การน าหลักประกันมาช าระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ 
                 (     )    ขอใหบ้ริษทัน าเงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ มาช าระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์โดยสุทธิ ที่ข้าพเจ้าต้อง
ช าระให้แก่บรษิัท ทุกครั้งเปน็การถาวร 
                 (     )    ขอใหบ้ริษทัน าเงินวางประกันหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ มาช าระหนี้ค่าซื้อหลักทรพัย์โดยสุทธิ ที่ข้าพเจ้าต้อง
ช าระให้แก่บรษิัท โดยข้าพเจ้าจะแจ้งทางวาจาให้บริษัทด าเนินการเป็นครั้งคราวไป 
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รายละเอียดอื่นๆ 
 

โปรดระบุประสบการณ์เป็นจ านวนปีโดยประมาณ ในการท าธุรกรรมในตลาดประเภทต่างๆ  
 

                                                                              ประเภทบัญชี                          ลงทุนมาแล้ว  
(     )   ตลาดหลักทรัพย์                                      ______________                    _________________ 
(     )   ตลาดตราสารหนี้                                     ______________                    _________________ 
(     )   ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า                    ______________                   _________________ 
(     )   อ่ืนๆ    ________________                     ______________                    _________________ 
 

บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ติดต่อ  
1.  ช่ือ  ___________________________________________________________________________________________ 
    ประเภทบัญชี   __________________________________ วงเงิน ______________________________________บาท 
2.  ช่ือ ___________________________________________________________________________________________ 
    ประเภทบัญชี   _________________________________     วงเงิน ______________________________________บาท 
    
ผู้แนะน า  
(     )   ติดต่อที่บริษัทเอง         
(     )   เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อ 
(     )   ลูกค้าบริษัทแนะน า  
(     )   เว็บไซต์ ______________________________________________________________________ 
(     )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _______________________________________________________________ 
 

ความสัมพันธ์กับพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด (AWS)  
(       ) ไม่ม ี                

(       )  มี โปรดระบุความสัมพันธ์____________________ ช่ือพนักงาน________________________________________
 

กรณีเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ กรุณากรอกช่ือผู้เกี่ยวข้องในสัญญา  
(     )   ไม่มี  
(     )   มี   โปรดระบุ     _____________________________________________________________________________ 
       บัตรประชาชนเลขที่_________________________________โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชน 
นิยาม ผู้เกี่ยวข้อง  หมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่นคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
ที่ลูกค้าถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่ได้จ าหน่ายแล้ว หรือนิติบุคคลที่ลูกค้ามีอ านาจในการจัดการในฐานะเป็นตัวแทน
ของนิติบุคคล 
 

ความรู้ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(     ) ไดร้ับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่จัดโดย _______________________________ 
ในหัวข้อ____________________________________________________________ เมื่อวันที่ ______________________          
(     )     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    ___________________________________________________________________________ 
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แบบทดสอบความเข้าใจก่อนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
กรุณา ( / ) ในช่องที่ท่านคิดว่าถูกต้อง 
1.   หากต้องการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย                             (     )ใช่        (     )ไม่ใช ่
      สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จาก www.tfex.co.th 
2.   ถ้าท่านซื้อหุ้นในกลุ่ม SET50  และท่านคาดว่าดัชนีจะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง                      (     )ใช่        (     )ไม่ใช ่
      ท่านสามารถลดความเส่ียงของการลงทุนด้วยการขายสัญญา SET50 Index Futures ในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือ 

TFEX 
3.   การปิดฐานะการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่านสามารถท าได้โดยส่งค าส่ัง                               (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช ่
      ด้านตรงข้ามกับที่ท่านถือครองอยู่ในสัญญาส่งมอบเดือนใดก็ได้ 
4.   ถ้าท่านขาย Call  SET50 Index Options ที่ครบก าหนดเดือนธันวาคม  Strike Price = 610 จุด             (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช ่

และถือจนครบก าหนด โดยถ้าวันหมดอายุของสัญญาเดือนธันวาคม SET50 อยู่ที่   650.08 จุด  ดังนั้นท่านจะได้ก าไร                                          
40.08 จุด (ไม่รวมค่าพรีเมียม) 

5.   Mark to market คือ การค านวณก าไรขาดทุนจากการถือครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า                         (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช ่
      ของผู้ลงทุนในแต่ละวัน 
6.   เมื่อท่านซ้ือ SET50 Index Futures จ านวน 100 สัญญา เมื่อสัญญาครบก าหนด                                   (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช ่
      ท่านจะได้รับหุ้น SET50 Index จ านวน 100 หุ้น 
7.   ท่านสามารถส่งค าส่ังจ านวนกี่สัญญาก็ได้ต่อ 1 Order หากท่านมีเงินเพียงพอที่จะวาง                        (     ) ใช่      (     ) ไม่ใช ่
      หลักประกันตามประกาศของแต่ละสินค้าอ้างอิง 
8.  ถ้าท่านขาย (Short) สัญญา Gold Futures ไว้ที่ 25,000 บาทต่อน้ าหนักทอง 1 บาท                              (     ) ใช่    (     )    ไม่ใช ่
     เมื่อสัญญาหมดอายุ ราคาทองค าที่อ้างอิงของ Gold Futures ใน TFEX อยู่ที่ 24,800 บาทต่อน้ าหนักทอง 1บาท ท่านจะได้รับ 
     ผลขาดทุน เป็นเงิน 200 บาทต่อน้ าหนักทอง 1บาท ซ่ึงยังไม่รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
9.  การลงทุนแบบ Spread Month คือ การมีฐานะ Long และ Short ที่มีวันครบก าหนดอายุต่างกัน         (     ) ใช่        (     ) ไม่ใช ่
     ซ่ึงการซ้ือขายในลักษณะเช่นนี้ ท่านจะต้องวางหลักประกันมากกว่าปกติ 
10.  หากท่านซื้อ Call Options หรือ Put Options  และถือสัญญาจนครบก าหนด                                    (     ) ใช่         (     ) ไม่ใช ่
       โดยฐานะสัญญาเป็น In-the-money ท่านจะได้รับก าไร (ไม่รวมต้นทุนค่าพรีเมียม) 
11.  IM (Initial Margin) คือเงินประกันขั้นต้นที่ลูกค้าต้องวางก่อนจะท าการซ้ือขาย                              (     ) ใช่         (     ) ไม่ใช ่
       สัญญาฟิวเจอร์สในตลาดอนุพันธ์ ซ่ึงจะมีการก าหนดอัตรา ที่ต้องวางไว้ในแต่ละสินค้าอ้างอิงแตกต่างกัน 
12.  MM (Maintenance Margin) คือเงินประกันรักษาสภาพ ซ่ึงหากมีการปรับฐานะสัญญา                  (     ) ใช่         (     ) ไม่ใช ่
       ณ ส้ินวัน (Mark to Market) แล้วเงินประกันในบัญชีลดต่ ากว่าเงินประกันรักษาสภาพ ลูกค้าจะต้องวางเงินประกันเพิ่ม 
       ให้กลับมาเท่ากับเงินประกันขั้นต้น (IM) 
13.  Force Margin คือ เงินประกันบังคับปิดฐานะ ซ่ึง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งลูกค้า                                    (     ) ใช่         (     ) ไม่ใช ่
        มีเงินประกันต่ ากว่าเงินประกันบังคับปิดฐานะ ลูกค้าอาจจะถูกบังคับล้างฐานะได้ 
14.  เมื่อลูกค้าถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Called) ท่านจะต้องวางหลักประกัน                   (     ) ใช่        (     ) ไม่ใช ่
       ภายใน 2 วันท าการ 
15.  ลูกค้าที่ซ้ือ Call หรือ Put Options จะต้องวางหลักประกัน และหลักประกันจะมี                            (     ) ใช่        (     ) ไม่ใช่ 
       การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตลาดของค่าพรีเมียมและฐานะของสัญญา 
        

       ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ได้คะแนนรวม ....................      (    ) ผ่าน         (    ) ไม่ผ่าน                           
 

http://www.tfex.co.th/
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การเปิดเผยข้อมูล  
เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีของท่านโปรดตอบค าถามเหล่านี้  

1. ผู้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้ายคือ 
(     )   เจ้าของบัญชี  
(     )   บุคคลอื่น (โปรดระบุ)  

1. ช่ือ-สกุล____________________เลขบัตรประจ าตัวประชาชน_____________                                              
2. ช่ือ-สกุล____________________เลขบัตรประจ าตัวประชาชน _____________ 

                                          
โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้าย 
นิยาม ผู้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้าย  หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง 
ซ่ึงพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย เช่น ในการซ้ือขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล 
ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น 
 
     2.   ผู้มีอ านาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายคือ 
          (     )   เจ้าของบัญชี  
          (     )   ผู้รับประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1             
          (     )   บุคคลอื่น(โปรดระบุ) 

1. ช่ือ-สกุล__________________เลขบัตรประจ าตัวประชาชน________________ 
                                        

2. ช่ือ-สกุล__________________เลขบัตรประจ าตัวประชาชน_______________                                         
              โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย  
               นิยาม  ผู้มีอ านาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย   หมายถึง  
                   บุคคล ธรรมดา (natural person) ที่มีอ านาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการท าธุรกรรม  
                   เช่นในการซ้ือขายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการก าหนดทิศทางการซ้ือขาย โดยไม่ 
                   จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งค าส่ังซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น 

                 
     3.  บุคคลต่อไปนี้ มีต าแหน่งทางการเมืองหรือไม ่

                 3.1   เจ้าของบัญช ี
                       (     )   ไม่มี           (     )   มี  (โปรดระบ)ุ  _________________ 
                  3.2   คู่สมรสของเจ้าของบัญชี 
                       (     )   ไม่มี           (     )   มี  (โปรดระบ)ุ  _________________ 
                  3.3   ผู้รับมอบอ านาจ  
                        (     )   ไม่มี          (     )   มี  (โปรดระบ)ุ  _________________ 
                  3.4   ผู้รับประโยชนจ์ากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบใุนข้อ1     
                         (     )   ไม่มี           (     )   มี  (โปรดระบ)ุ  ________________ 
                  3.5   ผู้มีอ านาจในการควบคุมบัญชีทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ2  
                         (     )   ไม่ม ี          (     )   มี  (โปรดระบ)ุ  ________________ 
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      4.   บุคคลต่อไปนี้ มปีระวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่        
                    4.1   เจ้าของบัญชี  
                          (     )   ไม่มี          (     )   มี  (โปรดระบ)ุ   ________________ 
                     4.2   คู่สมรสของเจ้าของบัญชี  
                          (     )   ไม่มี          (     )   มี  (โปรดระบ)ุ  ________________ 
                    4.3   ผู้รับมอบอ านาจ  
                          (     )   ไม่มี           (     )   มี  (โปรดระบุ)  ________________ 
                    4.4   ผู้รับผลประโยชน์จากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ 1 
                          (     )   ไม่มี           (     )   มี  (โปรดระบุ)  ________________ 
                     4.5   ผู้มีอ านาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้ายที่ระบุในข้อ2   
                          (     )   ไม่มี           (     )   มี (โปรดระบ)ุ ________________ 
      5.   บุคคลต่อไปนี้ เป็นเจ้าของกิจการในกลุ่มธุรกิจที่ระบุด้านล่างหรือไม ่ 
                                     (1 )   ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า 
                                     (2 )   ธุรกิจค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
                                     (3 )   ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา  
                                     (4 )   ธุรกิจที่ให้บริการโอนและรับโอน  
                                     (5 )   ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนนั 
                                     (6 )   ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
          (7 )   โรงงานผลิต หรือตัวแทนค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ 
                                      (8 )  ธุรกิจบรษิัทหรือนายหน้าจัดหางาน 
                                      (9 )   ธุรกิจน าเที่ยว บรษิัททัวร ์
                    5.1   เจ้าของบัญชี  
                          (     )   ไม่ใช่         (     )   ใช ่ (โปรดระบุ) ________________ 
                    5.2   คู่สมรสของเจ้าของบัญชี  
                          (     )   ไม่ใช่         (      )   ใช ่ (โปรดระบุ) ________________ 
                    5.3   ผู้รับมอบอ านาจ  
                          (     )  ไม่ใช่         (     )   ใช ่ (โปรดระบ)ุ  ________________ 
                    5.4   ผู้รับประโยชนจ์ากการท าธุรกรรมในทอดสุดท้ายที่ระบใุนข้อ1  
                          (     )   ไม่ใช่         (     )   ใช ่ (โปรดระบุ)  ________________ 
                    5.5   ผู้มีอ านาจในการควบคุมบัญชีในทอดสุดท้าย ที่ระบุในข้อ 2  
                          (     )   ไม่ใช่           (     )  ใช ่(โปรดระบุ)  ____________ 

6.     เจ้าของบัญชีเป็นผู้บรหิาร หรือมีความเกี่ยวข้องกับผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย ์หรือไม่ 
                   (     )   ไม่ใช่           (     )   ใช ่ (โปรดระบุ)  
                                 (    ) ผู้เปิดบญัชีเป็นผูบ้รหิารบรษิัทจดทะเบียน/ช่ือบริษัท__________________ 
                                 (     )  ผู้เปิดบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับผู้บรหิารบริษัทจดทะเบียน/ช่ือบริษทั_________________ 
                                        ช่ือผู้เกี่ยวข้อง_____________________________________________________________ 
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7.   แหล่งที่มาของเงินลงทุน   

                         (     )  ธุรกิจส่วนตัว                          (     ) การจ้างงาน 
                         (     )  การลงทุน                               (     )  เงินปันผล/ดอกเบี้ย  
                         (     )  มรดก                                      (     ) เงินเก็บสะสม          
                         (     ) การกู้ยืม                                   (     )  อ่ืนๆ / Other_______________________________ 
        
       8.   รายได้ครอบครัวต่อเดือน 
                         (     )  0 – 50,000 บาท    (     )  50,001 – 100,000 บาท    (     )  100,001 – 500,000 บาท 
                         (     )  500,001 – 1,000,000 บาท    (     )  1,000,001 – 5,000,000 บาท   (     )  5,000,000 ขึ้นไป  
    
       9.     (กรณีมอบอ านาจ) บุคคลผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนลูกค้า 
 
              ช่ือ-นามสกุล___________________________ความสัมพันธ์_____________________________________ 
 
     10.   เจ้าของบัญชีมีความสัมพันธ์กับพนักงานของบรษิัทหลักทรัพย์ เอเชีย  เวลท์ จ ากัด หรือไม่  
              (     )   ไม่มี                      (     )   มี  (โปรดระบ)ุ  
 
             ช่ือ-นามสกลุ_____________________ความสัมพันธ์____________________ 
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แบบฟอรม์สถานะความเปน็บุคคลอเมริกัน  
ส าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (FATCA Form for Individual) 

ส่วนท่ี 1 : ความสัมพันธ์ทางธุรกจิที่ท่านมีต่อบริษัทหลักทรพัย์เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
Part 1 Business relationship with the ASIA Wealth Securities Company Limited (ASIA Wealth) 

ใช่ ไม่ใช ่

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

  

2. ท่านเปน็ผู้ถือบัตรประจ าตัวของสหรัฐ (กรีนการ์ด) 
Are you a U.S. Green Card Holder? 

  

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

  

4. ท่านถือสัญชาติอเมริกัน 
Are you a U.S. Nationality? 

  

3. ท่านมีหมายเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา 
Do you have U.S. Tax Identification Number? 

  

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

  

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

ส่วนท่ี 2 : ข้อมลูอื่นๆ 
Part 2 Other Information 

ใช่ 
YES 

ไม่ใช ่
NO 

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

  

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

  

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

  

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

  

5. ท่านมี (หรือจะม)ี การมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือ แก่บุคคลที่มีที่อยูใ่นสหรัฐอเมริกา 
Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address? 

  

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

ส่วนที่ 3 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน 
Part 3 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status 
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

You confirm that the above information is true, accurate and complete 

2. ในกรณีที่ท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงทีจ่ะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ภายใต้กฎหมาย
ภาษีอากรของสหรัฐ 

In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. 
Person under U.S. tax law. 

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน 
หรือการน าส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกันของท่าน จะไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิ
ใช้ดุลยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any 
false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole 
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discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.  

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลทีใ่หต้ามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate 
or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship 
as the company may determine in its sole discretion. 

ส่วนที่ 4 : การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ภายใต้ของเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงให้
ความยินยอม และตกลงทีจ่ะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably 
authorize company to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ 
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก ่ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี 
จ านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญช ีการฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จ านวนเงิน ประเภท
และมลูค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจ านวนรายได้ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ด้วย 

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal 
Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw 
money made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial 
products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the 
business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; 

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงนิที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจ านวนที่ก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ 
และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่รวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัท และ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 

Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by 
the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the 
company and such tax authorities; 

หากไม่มีการด าเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจ าเป็นต้องยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอก
ข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้ 
If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire 
business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and 
complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, 
incomplete or inaccurate on this form. 
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แบบฟอรม์สถานะความเปน็บุคคลอเมริกัน 

ส าหรับลูกค้าประเภทนิตบิุคคล (FATCA Form for Juristic person) 
 

เลขทะเบียนนิตบิุคคล (Entity Registration Number) 
 
 

ประเภทองค์กร (Type of Entity) 
 
 สถาบันการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ที่มี GIIN (โประระบ ุGIIN) 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 สถาบันการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ที่มีนิติบุคคลสนับสนุน  
1. ชื่อนิติบุคคลท่ีสนับสนุน (Name of Sponsoring Entity) 

 _______________________________________________ 

2. GIIN ของนิติบุคคลสนับสนุน :  

  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
 ห้างหุ้นส่วน / Partnership                          

 บริษัทมหาชนจ ากัด / Public Limited Company                     

 บริษัทจ ากัด / Private Limited Company 

 อื่นๆ / Other 
………………………………………………………………….. 

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง (Country of Incorporation or Organization) 
 
 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีไทย (Thai Tax ID) 
 
 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ประเทศอื่น) (Foreign Tax ID) 
(โปรดระบุทกุประเทศ ถ้ามี) (please outline all if any) 
 

หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

 
ส่วนท่ี 1 : สถานะของผูข้อเปิดบญัชี 
Part 1 Status of Applicant 

ใช่ ไม่ใช ่

1. ลูกค้าเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

  

กรณีตอบ “ใช”่ ข้ามไปกรอก W-9 
If you check “Yes”, please skip the Part 2 questionnaire below and complete IRS Form W-9 

 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมลูอื่นๆ 
Part 2 Other Information 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA  

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

2. ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม  (เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และ 

เงินฝาก เป็นต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้ตั้งแต่ 
ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด  

(โปรดดูนิยามในส่วนของ “ค าศัพท์ที่ส าคัญ”) 
Is the customer a Passive NFFE, i.e, an entity who either, has earned passive income (income from holding financial   Securities and 
deposits, and etc.  Please see the definition in “Glossary of key terms”)  equal to or more than  50% of total gross income, or held asset 
that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ? 

  

กรณีตอบ “ใช”่ ข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอก W-8BEN-E 
If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN-E 
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ส่วนที่ 3 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status) 

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลท่ีลูกค้าให้ในแบบฟอร์มน้ีเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลท่ีให้ตามแบบฟอร์มน้ี หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ตามท่ี
บริษัทเห็นสมควร 

The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or 
incomplete, AWS shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such 
relationship as AWS may deem appropriate. 

3. ลูกค้าตกลงท่ีจะแจ้งให้บริษัทได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท  ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงอันท าให้ข้อมูลของลูกค้าท่ี
ระบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกต้อง และในกรณีท่ีบริษัทมีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/ค ายินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามท่ีได้รับการ
ร้องขอภายในเวลาท่ีบริษัทก าหนด 

The Customer agree to notify and provide relevant documents to AWS within 30 days after any change in circumstances that causes the information 
provided in this form to be incorrect, or after the date that AWS has requested for additional document/ information/ consent. 

4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ีลูกค้าไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการน าส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เก่ียวกับ
สถานะของลูกค้า บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัท
เห็นสมควร 

The Customer acknowledge and agrees that  failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s 
status, shall entitle AWS to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as AWS may deem 
appropriate. 
 

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

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมท่ีไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัท ในการด าเนินการดังต่อไปน้ี  The Customer hereby irrevocably authorizes AWS to: 
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา 

(Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ท่ีอยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้
ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จ านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จ านวนเงิน ประเภท
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีมีอยู่กับบริษัทหรือเปิดบัญชีผ่านบริษัท ตลอดจนจ านวนรายได้  และข้อมูลอื่นๆท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ด้วย 

disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification 
number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, 
account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with AWS or account opened through, as well as 
the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic 
and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้าท่ีมีกับบริษัทหรือเปิดผ่านบริษัท และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านผู้รับ ในจ านวนท่ีก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร
ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรดังกล่าว 

withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through AWS in the amount as required by the domestic and/or foreign tax 
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities, 

3. หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีท่ีต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องรายงานให้แก่บริษัทหรือไม่
สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้  หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจ
แต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร 

If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information 
required to be reported to AWS, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a 
Non-Participating FFI, AWS shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with 
the customer, as AWS may deem appropriate. 
 

ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงยินยอมเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ By signing in the space below, I hereby acknowledge 
and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of 
banking/business relationship. 
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แบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนท่ีเหมาะสม (ฉบบัปรบัปรุงครั้งที่ 1) 
ส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล 
กรุณาเลือกค าตอบทีท่่านคดิว่าเหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยวงกลม            ในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี ้
 

ค าถามข้อ1-10 ใช้เพือ่ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน 
 

                      บุคคลธรรมดา              นิติบุคคล 
 

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร                 1. นิติบุคคลของท่านด าเนินกิจการมาแล้วกี่ปี  
      ก.  มากกว่า 55 ปี             ข.  45 - 55  ป ี                     ก. มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป     ข.  ตั้งแต่ 5 ปี - 10  ปี      
      ค.  35 – 44 ป ี                ง.  น้อยกว่า  35  ปี                                     ค.  ต่ ากว่า 5 ปี                     ง.  ต่ ากว่า 2 ปี 
 

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า                      2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการรายได้จากเงินลงทุน 
     เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดู                          ในส่วนนี้เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายประจ าหรือไม่ 
     ครอบครัวเปน็สัดส่วนเท่าใด 
      ก.  มากกว่าร้อยละ  75  ของรายได้ทั้งหมด                                    ก.  ต้องการมากที่สุด  
      ข.  ระหว่างร้อยละ   50  ถึงร้อยละ  75  ของรายได้ทัง้หมด                ข.  ต้องการบ้าง  
      ค.  ระหว่างร้อยละ   25  ถึงร้อยละ  50 ของรายไดท้ั้งหมด                 ค.  ต้องการเพียงเล็กน้อย      
      ง.   น้อยกว่าร้อยละ  25  ของรายได้ทั้งหมด                                        ง.  ไม่มีความต้องการ 
 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุันอย่างไร 
      ก.  มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน    ข.  มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน 
      ค.  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน     ง.  มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว 
 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนีบ้้าง ( เลือกได้มากกว่า  1  ข้อ ) 
       ก.  เงินฝากธนาคาร                                ข.  พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
       ค.  หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ง.  หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุน้ หรือทรัพย์สินอื่นที่มคีวามเสี่ยงสูง 
 

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มคีวามจ าเปน็ต้องใช้เงินลงทุนนี้ 
       ก.  ไม่เกิน  1  ปี                ข. 1  ถึง  3  ปี           ค.  3  ถึง  5  ปี ง.  มากกว่า  5  ปี 
 

6. วัตถุประสงคห์ลักในการลงทนุของท่าน คือ 
       ก.  เน้นเงินต้นต่องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้ 
       ข.  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงทีจ่ะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
       ค.  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงทีจ่ะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น 
       ง.  เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงทีจ่ะสูญเงนิต้นส่วนใหญ่ได้ 
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7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุที่อาจเกิดขึน้ด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุน

ใด   มากที่สุด 

                    

ก ำไร

ขำดทนุ

 
                           1 2 3 4  
       ก.  กลุ่มการลงทุนที่  1  มีโอกาสได้รับผลตอบแทน  2.5%  โดยไม่ขาดทุนเลย 
       ข.  กลุ่มการลงทุนที่  2  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด    7%  แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง  1%            
       ค.  กลุ่มการลงทุนที่  3  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด  15%  แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง  5% 
       ง.  กลุ่มการลงทุนที่  4  มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด  25%  แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง  15%           
 

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
       ก.  กังวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทุน             ข.  ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
       ค.  เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง          ง.  ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะ 
                                                                                                ได้รับสูงขึ้น 
 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมือ่มูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
       ก.  5%  หรือน้อยกว่า                              ข.  มากกว่า  5% - 10% 
       ค.  มากกว่า  10% - 20%                                             ง.  มากกว่า  20%  ขึ้นไป 
 

10. หากปทีี่แล้วท่านลงทนุไป  100,000 บาท ปนีี้ท่านพบว่ามูลค่าเงนิลงทุนลดลงเหลือ  85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 
       ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง 
       ข. กังวลใจ และจะปรบัเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นที่เสี่ยงน้อยลง 
       ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรบัตัวกลับมา 
       ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดมิเพื่อเฉลี่ยตน้ทนุ  

                                             

                                                     ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ 
ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมลูเพิม่เติมเพือ่ประกอบการให้ค าแนะน า 
ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในอนุพนัธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่าน้ัน 

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธป์ระสบความส าเร็จ ท่านจะได้รบัผลตอบแทนในอตัราที่สูงมาก  แต่หากการ
ลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงนิลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงนิบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 

       ก.  ไม่ได้   ข.  ได้บ้าง   ค.  ได ้
ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพยีงใด  

        ก.  ไม่ได้   ข.  ได้บ้าง   ค.  ได ้
 

หมายเหต ุ นิติบุคคล  (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของ ก.ล.ต.ว่าด้วยนิยามผู้ลงทุนสถาบัน) 
                  (นิติบุคคลที่มีผู้มีอ านาจท าการแทนมากกว่า 1 คน ให้ท าแบบประเมินเพียงฉบับเดียวแต่ลงนามร่วมกันในแบบประเมิน) 
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ส่วนท่ี 1 เกณฑก์ารคิดคะแนน (เฉพาะขอ้ 1 – 10 เท่านั้น) 
 ตอบ ก. = 1 คะแนน           ตอบ ข. = 2 คะแนน          ตอบ ค. = 3 คะแนน         ตอบ ง. = 4 คะแนน 
หมายเหตุ ส าหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีมีคะแนนสูงสุด 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 

15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 

37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 
 
ส่วนท่ี 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation) 
 

ประเภทนักลงทุน 
สัดส่วนการลงทนุ 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสาร
ทุน 

การลงทุน
ทางเลือก*** 

เสี่ยงต่ า > 60% < 20% < 10% < 5% 
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า < 20% < 70% < 20% < 10% 
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง < 10% < 60% < 30% < 10% 
เสี่ยงสูง < 10% < 40% < 40% < 20% 
เสี่ยงสูงมาก < 5% < 30% > 60% < 30% 
 ***  รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
                             
                                                              
 เงื่อนไขและข้อตกลง/ Terms and Conditions 

 

1.  ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ บล.เอเชีย เวลท์ จ ากัด เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน  Suitability Test 
      ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท าแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ของ  
     ตนเอง 
2.   ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่ เจ้าหน้าที่บริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการ 
       แสดงว่าบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกต้องที่แท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้  
       แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว            
3.   เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมิน 
      ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้าไดร้ับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผล จากข้อมูลที่ 
      ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว 
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4.   ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควร 
      ขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าได้)  ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผล 
      การประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตราสาร 
      หรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้ 
      รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น     
5.   การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับ 
    ความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินนี้ รวมทั้ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงเกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ 
      ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่จะ 
      ยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง  ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจจะไม่เป็นไปตามผลการ 
     ประเมิน และอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 
6.   บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น 
      จากการลงทุนของลูกค้า   
7.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลการ 
      ประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 
8.   แบบประเมิน การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการ เฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น ซ่ึง 
      ลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงเกี่ยวข้อง 
      เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     
โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบถึง
ผลการประเมินความเส่ียงที่ประเมินได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และ
ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)หน่วยราชการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะท าอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดี
ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการท าธุรกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะท าอย่างเคร่งครัด และในการนี้ ข้าพเจ้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด 
หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอ านาจหรือค าส่ังอันชอบด้วยกฎหมาย 
 
   
 
                              ลงช่ือ   X..................................................................................ผู้ขอเปิดบัญชี 
                                       (..........................................................................................)                  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นลายมือช่ือลูกค้าจริง และได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของลูกค้าจากฉบับจริงแล้ว 
 
 
 
                     ลงช่ือ X..............................................................................เจ้าหน้าที่การตลาด/ผู้ประเมิน 

                           (.................................................................................)   
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                                                                    สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า 

                                                                  

                                                       ท าที่ บริษทัหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
                                                                                    วันที่...................................................................................................... 
สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง  (“ลูกค้า”)........................................................................................................................................... 
ซ่ึงต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 540 
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ช้ัน5 ห้อง 501 และช้ัน14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ซ่ึงต่อไปในสัญญา
นี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีก ฝ่ายหนึ่ง ลูกค้าตกลงแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทน/นายหน้าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ตาม พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงหมายความรวมถึงการเป็นตัวแทนซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า) โดยให้
มีการหักทอนบัญชีกันเป็นครั้งคราวและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย
มีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ค าจ ากัดความ 

 

เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ให้น าค าที่ได้นิยามไว้ใน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป มาใช้บังคับตามสัญญานี้ 
“หลักทรัพย”์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภท และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มี
การซ้ือหรือขายได้ ให้หมายความรวมถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ตราสาร หรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหน่วยลงทุน ตราสารอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก าหนด รวมทั้งสัญญา
และตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั้นๆ 

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 
ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ ไป 

“สินค้า” หมายความว่า  สินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ ไป 

“ตัวแปร” หมายความว่า  ตัวแปรตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ตลอดจนที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ ไป 

“ตลาดหลักทรัพย์”  ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และแหล่งกลางใน
การซ้ือขายหลักทรัพย์อืน่ๆ  
“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความถึง บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือศูนย์
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอื่นใดที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
“เงินทดรอง”  หมายความถึง  เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหรือค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด 
ซ่ึงเกิดจากการซ้ือขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตามการช าระหนี้ของลูกค้าด้วย 
“หลักประกัน”  หมายความว่า  หลักประกันหรือทรัพย์สินที่บริษัทก าหนดและเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นประกันในการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ 
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“ลูกค้า”  หมายความว่า  บุคคลผู้ซ่ึงมีบัญชีซ้ือขายกับบริษัท และให้หมายรวมถึง ตัวแทนหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ลูกค้า ให้ลงลายมือช่ือหรือออกค าส่ังแทนลูกค้าหรือกระท าการใดๆ ตามสัญญานี้ ( เช่น รับหรือส่งมอบเอกสาร) โดยตรงด้วย 
“วงเงินซื้อขาย”  หมายความถึง จ านวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าอาจส่ังซ้ือหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมูลค่าของหนี้และ
ภาระผูกพันทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับอนุญาต ให้มีขึ้นกับบริษัท (ไม่เกินวงเงินซ้ือขายที่บริษัทได้ก าหนดไว้) ทั้งนี้ บริษัทสามารถ 
ใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงและ/หรือ ก าหนดวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า กรณีที่วงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นประเภทที่ก าหนดจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า  วงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ของ
ลูกค้าจะค านวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันท าการ โดยจะปรับยอดเงินคงเหลือของ
ลูกค้าตามข้อก าหนดหรือ วิธีปฏิบัติของบริษัท หรือในกรณีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและหมายความรวมถึง วงเงินซื้อขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่งที่บริษัทอนุมัติและตามวิธีคิดค านวณที่บริษัทประกาศก าหนด ทั้งนี้ 
บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือคงหรือลดวงเงินซ้ือขายและ/หรือฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุดโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน 

“การซื้อขาย”  หมายความถึง การซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ “ซ้ือ” ให้หมายความรวมถึงการจองซ้ือ
หลกัทรัพย์ด้วย 
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความถึง ระบบการประยุกต์ใช้วิธีทางอิเล็คตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดใน
ลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น 

“ธุรกรรมทางระบบอิเล็คทรอนิกส์”   หมายความถึง ธุรกรรมที่กระท าขึ้นโดยใช้วิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน 

“รหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน” หมายความถึง รหัสประจ าตัวส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทก าหนดเพื่อใช้ในการท าธุรกรรม
ต่างๆ กับบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ 
“มูลค่าตลาด” หมายความถึง มูลค่าของฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงค านวณจากราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่
ละประเภทที่ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและ/หรือบริษัทประกาศก าหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือ
มูลค่าหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินในบัญชีของลูกค้า  ซ่ึงค านวณจากราคาตลาดของหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทประกาศก าหนด 

“หลักประกันเริ่มต้น”  ( Initial Margin) หมายความว่า  หลักประกันขั้นต่ าที่ลูกค้าต้องวางไว้หรือช าระส าหรับการซ้ือหรือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทก าหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
“หลักประกันรักษาสภาพ”  (Maintenance Margin)  หมายความว่า หลักประกันขั้นต่ าที่ลูกค้าต้องด ารงไว้ส าหรับการซ้ือหรือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่บริษัทก าหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
“หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายความว่า หลักประกันอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้นและ
หลักประกันรักษาสภาพที่ลูกค้าต้องวางไว้ กับบริษัทส าหรับการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในอัตราหรือมูลค่าตามที่
บริษัทก าหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
“บริษัทคู่ข่าย”  หมายความว่า ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ได้มีข้อตกลงกับทางบริษัท ในเรื่องการโอนค าส่ังซ้ือ
ขายของลูกค้า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทไว้ 
“ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด”  หมายความว่า จ านวนฐานะสูงสุดในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละประเภท
และ/หรือทุกประเภทที่ลูกค้าพึงครอบครองได้ในขณะใดขณะหนึ่งตามที่บริษัทก าหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
“การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมด
ไปโดยการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้ามหรือโดยวิธีการอื่นใดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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2. ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซ้ือและ/หรือขาย 
หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า)  ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และให้มีอ านาจในการกระท าการ
ใดๆ เกี่ยวกับการซ้ือขายแทนและในนามของลูกค้า  ตลอดจนกระท าการอื่นใดที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ สัญญาและ
สินค้าหรือตัวแปรและให้บริษัทมีอ านาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการ โดยถือเอาสัญญานี้เป็น
หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอ านาจ  โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานี้หรือเพิกถอนอ านาจที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่
บริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ ลูกค้าได้ช าระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้หรือหนี้อื่นใดที่มีกับบริษัทครบถ้วนแล้ว 
และลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่าบ าเหน็จตามอัตราที่บริษัทได้ก าหนด รวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ซ่ึงต่อไปจะ
รวมเรียกว่า “ค่าบ าเหน็จ”) ให้แก่บริษัท โดยนับแต่วันท าสัญญาเป็นต้นไป 

การมอบอ านาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการมอบอ านาจใหบ้ริษทัเก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ถอน แปลงสภาพหุ้น 
รับ ตรวจสอบและแก้ไข เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบและแก้ไข
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรแทนลูกค้า นอกจากนี้ให้รวมถึงกรณีที่บริษัทท าการจองซ้ือหรือใช้สิทธิใน
หลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ใช้สิทธิในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตาม
สิทธทิี่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเปน็การท าเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษัทมีอ านาจช าระค่า
ซ้ือหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและสินค้า
หรือตัวแปร ทวงถามรับช าระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รับช าระเงินค่าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร การหัก
ช าระและการน าส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ด าเนินการในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากลูกค้า โดยให้
บริษัทมีอ านาจแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอ านาจช่วงเพื่อกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในขอบเขตแห่ง
การมอบอ านาจข้างต้นได้ด้วย  การที่บริษัทกระท าการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี้ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็น
การกระท าของลูกค้าเอง โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทั้งส้ิน 

   2.2  ลูกค้าตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างช าระตามสัญญานี้แก่บริษัทในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทที่
ได้ก าหนดไว้  ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศก าหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป  นับแต่วันที่ 
ลูกค้าผิดนัดช าระราคาจนกว่าลูกค้าจะช าระเสร็จส้ิน 

  2.3  สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญานี้ จะต้องบอก
กล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกสัญญานี้ไม่เป็นการ
กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าทีข่องคู่สัญญาซ่ึงได้มีขึน้ก่อนการบอกเลิกสัญญานี้จะมีผลในกรณีที่ถือว่าสัญญาส้ินสุดลง ลูกค้า
ตกลงให้บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัท เห็นสมควรและให้น าความในข้อ 5. มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  2.4  ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมตลอดถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขในการซ้ือขายของบริษัท เป็นอย่างดี
แล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นทุกประการโดยเคร่งครัด 

  2.5  ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งกับบริษัท รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับ
ประโยชน์จากการซ้ือขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้าทุกรายทุกทอด วัตถุประสงค์ในการซ้ือขายของ
ลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายของลูกค้า และในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการส่ังซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอด
ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account)  ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดท าค าช้ีแจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม 
ข้างต้นของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด  ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็นผู้ด าเนินการเช่นนั้น เป็นข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งจัดท าค าช้ีแจงเพื่อ
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชีสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้า หรือส านักงาน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
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หน่วยงานดังกล่าวก าหนด หากข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อข้อตกลงและเงื่อนไข
ใดๆ แห่งสัญญานี้ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าถึงก าหนดช าระโดยพลันและ/หรือถือว่าลูกค้าผิดสัญญา  
   2.6  บริษัทจะแจ้งรายการซ้ือขายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบในวันท าการถัดไปนับจากวันที่ลูกค้ามีรายการซ้ือขาย 
ตามรูปแบบที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด นอกจากนี้บริษัทจะจัดท ารายงานแสดงทรัพย์สินและฐานะสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าจัดส่งให้แก่ลูกค้าทุกเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทก าหนดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยบริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าหรือไม่ก็ได้ 
 

  2.7  การแจ้งข้อความ การบอกกล่าวหรือการทวงถามใดๆ ที่บริษัทได้กระท าเป็นหนังสือส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุ
ไว้หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท 
ลูกค้ายินยอมให้ถือว่ามีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ค านึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือ
มีผู้อื่นรับไว้แทนโดยชอบ อนึ่ง ในกรณีที่สถานที่อยู่หรือที่อยู่ของจดหมายอิเลคทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามี
การเปลี่ยนแปลงลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที 
  2.8  ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้
ข้อก าหนดในสัญญานี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป 

   2.9  ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับใช้และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า  ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทเปดิเผยช่ือ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็นต้น 

  2.10 ในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาใน
คราวใดให้ถือว่า การผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น 

 

   3.     การซื้อขาย 
    3.1  ในการสั่งซ้ือและ/หรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใดและในราคาเท่าใดนั้น ลูกค้าจะได้มีค าส่ังด้วย
วาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่ว่าจะโดย ทางโทรศัพท์ โทรสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อจะให้บริษัท
ส่ังซื้อและ/หรือขายหลักทรัพย์, ส่งค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นครั้งคราวนั้น การส่ังซ้ือและ/หรือส่ังขาย  
ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามแบบทีบ่ริษทัได้ก าหนดไว้  เมื่อบริษัทได้รับทราบค าส่ังนั้นโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว จะถือเป็น
ค าส่ังโดยชอบของลูกค้าและในการนี้ลูกค้าตกลงยอมรับผลของค าส่ังดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ท าค าส่ังนั้นด้วยตนเองทุก
ประการ 
ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรหัสประจ าตัวในธุรกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดให้มีใช้บริการ ได้แก่ 
การส่งค าส่ังซื้อขายหลักทรัพย์, การส่งค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค าส่ังดังกล่าว 
การช าระเงินค่าซ้ือขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ การฝากหรือเบิกถอนเงินฝากของลูกค้า
จากยอดคงเหลือการฝากหรือจัดให้มีการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ การถอนหรือโอนหลักทรัพย์จากบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ หรือการด าเนินธุรกรรมอื่น ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันค าส่ังของลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น
ตามที่บริษัทเห็นสมควรและลูกค้าตกลงรับผลแห่งธุรกรรมนั้นและจะช าระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามอัตรา และวิธีการที่บริษัทก าหนด ลูกค้าทราบและยอมรับว่าเป็นสิทธิของบริษัทที่ จะให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทหรือไม่ใหบ้ริการทกุประเภทแก่ลูกค้าก็ได้  เป็นหน้าที่ลูกค้าที่จะตอบรบั
หรือยืนยันการส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วยช่ือของหลักทรัพย์ จ านวน และราคาหลักทรัพย์กับบริษัทเป็นลายลักษณ์
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อักษรในวันท าการส่ังซ้ือขายหรือในวันท าการถัดไปหรือก่อนวันครบก าหนดช าระเงิน หากลูกค้าไม่ปฏิบัติดังกล่าวให้ถือว่า
หลักฐานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผลที่ถูกต้องตามเจตนาของลูกค้า 
    3.2   คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่า ในการส่ังซ้ือและ/หรือส่ังขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้นเป็นการ
ส่ังซ้ือและ/หรือส่ังขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามช่ือ ประเภท ชนิด จ านวน และราคาที่ต้องการซ้ือและ/
หรือขายเท่านั้นโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซ้ือจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์และ /หรือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าที่ซื้อหรือขายนั้นหรือหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัท 

 

จะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้แก่ผู้ซ้ือ ผู้ขาย หรือลูกค้าก็ให้ใช้หลักทรัพย์ ช่ือ ชนิด 
ประเภทเดียวกันและจ านวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์, ในการส่ังซื้อหรือส่ังขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าตามค าส่ังของลูกค้า  บริษัทอาจขายหรือซ้ือกับบริษัทเองได้ 
คู่สัญญาตกลงว่าบริษัทไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับค าส่ังซ้ือและ/หรือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าเสมอไปหากเห็นว่าการด าเนินการตามค าส่ังของลูกค้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหรือระเบียบของบริษัทและ/หรือตลาด
หลักทรัพย์  บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ส่ังซ้ือหรือส่ังขายตามค าส่ังซ่ึงเกินกว่าวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าคงเหลือของลูกค้าในขณะใดขณะหนึ่ง โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัท 

   3.3   ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะท าการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้าตกลงดังนี้ 
      3.3.1  บริษัทจะแจ้งรหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที   เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสผ่านของลูกค้า  ตลอดจนจะเก็บรักษารหัสประจ าตัวและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ รวมทั้งจัดหา
มาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้  หรือสามารถใช้รหัสประจ าตัวหรือรหัสผ่านได้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่าในกรณี
ที่มีบุคคลหนึ่งบคุคลใดใช้รหัสประจ าตัวเขา้ท าการซ้ือขายหลักทรัพย์และ/หรอืสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือดูข้อมูลข่าวสารใดๆ 
ในระบบอินเทอร์เน็ต  หรือระบบซ้ือขายหลักทรัพย์และ/หรือระบบซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ/หรือกระท าการอื่นใด
อันเนื่องมาจากการใช้รหัสประจ าตัวและรหัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงผูกพันตนและจะเป็นผู้รับผิดชอบส าหรับผลและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เสมือนหนึ่งเป็นการกระท าของลูกค้าด้วยตนเอง 
   3.3.2   ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และ/หรือซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 
ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถท างานได้ตามปกติ  และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ
เนื่องจากข้อจ ากัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากทางบริษัท และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง 
     3.4   ในกรณีที่ลูกค้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องในค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขาย ลูกค้าจะต้องท าการโต้แย้งค าส่ังซื้อหรือ
ค าส่ังขายที่ได้มีการยืนยันค าส่ังนั้นๆ มายังบริษัททันทีภายในวันที่มีการซ้ือขาย มิเช่นนั้นแล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับค าส่ังซื้อ
หรือค าส่ังขายนั้นๆ ว่าเป็นการซ้ือขายที่ถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์  
     3.5   เว้นแต่ ลูกค้าจะระบุในค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายเป็นการเฉพาะ ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายมีผลผูกพันลูกค้านับแต่เวลาที่
ลูกค้าได้ออกค าส่ังหรือถือว่าได้ออกค าส่ังเช่นว่านั้นในกรณีที่บริษัทไม่สามารถด าเนินการซ้ือขายตามค าส่ังของลูกค้าได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถท าได้ให้เป็นอันยกเลิกเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในค าส่ังซื้อหรือค าส่ัง 
ขายของลูกค้านั้นหรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีที่บริษัทสามารถด าเนินการ ซ้ือขายตามค าส่ังของลูกค้าได้
ไม่ว่า ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่งการซ้ือขายนั้นทุกประการและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเนื่องจากมาจากการที่บริษัทไม่สามารถท าการซ้ือขายตามค าส่ังให้แก่ลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
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     3.6   การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนค าส่ัง
ซ้ือหรือค าส่ังขายนั้นจะส าเร็จตามค าส่ังการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยืนยันการ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจากบริษัทแล้วเท่านั้น การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระท าไป
ก่อนที่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์ 
     3.7   ในกรณีที่ฐานะสัญญา ซ้ือขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าเกินกว่าฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทและ/หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด  ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าหากลูกค้าไม่แสดงเจตนาล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าด้วยตนเอง
ภายในเวลาที่บริษัทก าหนด บริษัทหรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะด าเนินการล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้า จน
ฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 

     3.8   ลูกค้ายอมรับว่าการซ้ือขายที่เกิดจากการแสดงเจตนาของลูกค้าไม่ว่าครั้งใด รายการใดเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง
ทั้งส้ิน ข้อมูล ข่าวสารหรือค าแนะน าใดๆ ที่เกี่ยวกับการซ้ือขายจากพนักงานคนใดของบริษัทไม่เป็นการผูกพันบริษัทและไม่มี
ผลให้ทางบริษัท ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งส้ิน เว้นแต่ เป็นการจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือผิดนัดของบริษัท
หรือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     3.9   ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ท าการซ้ือขายในบัญชีซ่ึงได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือทรัพย์สิน
ของลูกค้าคงเหลืออยูใ่นบัญชี  เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศก าหนด  บริษัทมีสิทธิที่
จะระงับการซ้ือขายของลูกค้าเป็นการช่ัวคราวและ/หรือการคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีจากลูกค้า  โดยลูกค้าตกลงยินยอมช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทในอัตราที่ประกาศก าหนด โดยบริษัทไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือต้องได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้าอีกแต่อย่างใดและลูกค้าตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธ์ิในการบอกเลิก
สัญญาและปิดบัญชีของลูกค้า 
     3.10  ในการด าเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะ  (Position)  ของลูกค้ากับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทประกาศก าหนดและภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     3.11  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซ้ือขายและฐานะสัญญาซ้ือขายสูงสุดของลูกค้าตามสัญญานี้  บริษัทอาจจะ
พิจารณารวมบัญชีของลูกค้าและผู้รับประโยชน์และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการซ้ือขายสัญญาของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัท ใน
การค านวณวงเงินซื้อขายและ/หรือฐานะสัญญาซ้ือขายสูงสุด 
 

 4.     การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ 
     4.1   ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษทัซื้อหลักทรพัย์ ลูกค้าตกลงยินยอมช าระราคาหลักทรัพย์ที่ส่ังให้บริษทัซื้อคราวหนึง่
คราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั้งค่าบ าเหน็จ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างช้าไม่เกินภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์
นั้นๆ หรือบริษัทก าหนด โดยให้ค านวณยอดเงินตามรายการซ้ือตามแบบที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
กรณีลูกค้าช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค
จากลูกค้าได้แล้ว 
หากลูกค้าผิดนัดช าระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 2.2 นอกจากนี้ลูกค้า
ยินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซ่ึงอยู่ในความครอบครองของบริษัทตลอดจนสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ 
(ถ้ามี) ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทราบแต่ประการใด ทั้งนี้ไม่ค านึงว่าหลักทรัพย์และ /หรือสิทธิใน
การจองซ้ือหลักทรัพย์ที่บังคับขายนั้นเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ที่ผิดนัดช าระราคาหรือไม่ หรือ
เป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใดหรือจะท าการบังคับขาย
เมื่อใด ลูกค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย ค่าปรับ บ าเหน็จ ภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ้ือขาย การผิดนัดและการบังคับ
ขาย หลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการซ่ึงลูกค้ายินยอมผูกพันต่อผลของการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเสมือน
เป็นการขายตามค าส่ังของลูกค้าเอง กรณีที่ลูกค้าตกลงที่จะฝากยอดเงินคงเหลือไว้กับบริษัท เพื่อประโยชน์ในการก าหนดวงเงิน
ซ้ือขายก่อนที่ลูกค้าจะส่ังซื้อหลักทรัพย์  ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้แก่บริษัทในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือในบัญชี
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ที่ฝากไว้กับบริษัทเพื่อช าระภาระหนี้สินและหนี้สินอื่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข และข้อโต้แย้งใดๆ  หากลูกค้าได้สั่ง
ให้บริษัทท าการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ตกลงไว้ ลูกค้ายินยอมให้ถือว่าลูกค้าได้ขอเพิ่มวงเงินซ้ือ
ขายหลักทรัพย์และยอมรับการซ้ือขายนั้นๆ และยอมรับช าระเงินค่าซ้ือหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย 
     4.2   ภายใต้ข้อบังคับ 4.1 บริษัทจะด าเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าภายในวันท าการถัดจากวันช าระราคาค่าซ้ือ
หลักทรัพย์หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทก าหนด ในกรณีที่บริษัทโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝาก
หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้  เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหรือบริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์
ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซ้ือไว้กับบริษัทนัน้ตามค าส่ังของลูกคา้ให้ถือว่าบริษทัได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามวรรคก่อนแล้ว 
       4.3   ภายใต้บังคับของวรรคสองและวรรคสามต่อไปนี้ ในกรณีลูกค้ามอบหมายให้บริษัทท าการขายหลักทรัพย์ ลูกค้ามี
หน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในเวลา 12.00 นาฬิกาของวันท าการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์หรือในวันและ
เวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทก าหนด บริษัทจะช าระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าต่อเมื่อลูกค้าได้ช า ระ
ราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ เงินทดรองจ่ายหรือเงินอื่นใดให้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ถือเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัท  
ในกรณีที่ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จัดไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลักทรัพย์
ให้แก่บริษัทหรือลูกค้าได้มีค าส่ังให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทนั้น ให้ถือว่า
ลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทตามความในวรรคก่อนแล้ว 
ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ่งให้หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทน าไปฝากไว้กับศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถน าหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นั้นมาส่งมอบได้ 
หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในก าหนดเวลาในวรรคแรก บริษัทมีสิทธิที่จะซ้ือหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่ังขายนั้นจากบุคคล
หรือสถานที่ใดๆ เพื่อน ามาส่งมอบแทนได้ในทันทีหรือในระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดใน
เงินทดรอง ค่าบ าเหน็จ ภาษี ค่าปรับ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ 
กรณีที่ลูกค้าส่ังให้บริษัทขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดแก่
บริษัท ลูกค้ามีหน้าที่ต้องช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบ าเหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างช าระให้แก่บริษัทจนครบถ้วน
ก่อน บริษัทจึงจะช าระเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ถือเป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท 

     4.4   บริษัทจะช าระราคาค่าขายหลักทรัพย์ ให้แก่ลูกค้าในวันท าการที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทก าหนด หากลูกค้า
ขายหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ือในวันเดียวกันบริษัท จะช าระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทได้รับ
ช าระค่าซ้ือหลักทรัพย์ นั้นแล้วหรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทก าหนดในกรณีที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ือไว้
โดยยังมิได้ช าระราคาค่าซ้ือ ลูกค้าจะต้องช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ ค่าบ าเหน็จและภาษีนั้นก่อน บริษัทจึงจะช าระราคาค่าขาย
ให้แก่ลูกค้าโดยบริษัทจะไม่หักกลบคา่ซ้ือกับค่าขาย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทท าการบังคับขาย หรือเพื่อปิดบัญชีของลูกค้าหรือกรณี
การหักกลบค่าซ้ือและค่าขายตามข้อ 4.6 
    4.5   บริษัทจะช าระราคาค่าขายหลักทรัพย์โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของลูกค้า หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือบริษัทก าหนด 

      4.6   ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 4.3 ในกรณีที่ลูกค้าต้องช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท  และบริษัทต้องช าระราคาค่า
ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าดังกล่าว ในวันเดียวกันบริษัทมีสิทธิที่จะท าการหักกลบค่าซ้ือกับค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้ 
เพื่อให้บริษัทหรือลูกค้าช าระราคาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามส่วนต่างของการหักกลบค่าซ้ือกับค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งนี้ 
บริษัทมิต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนและบริษัทมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ถึงการหักกลบค่าซ้ือกับค่าขาย  
นอกจากนั้นให้บริษัทมีอ านาจระงับหรือยกเลิกวิธีการหักกลบค่าซ้ือกับค่าขายดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้า 
           บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกหลักทรัพย์ ซ่ึงมีช่ือหรือประเภทหรือจ านวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ใดเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมดที่จะน ามาใช้ในการหกักลบค่าซ้ือกับคา่ขายตามข้อนีก้็ได้ โดยบริษัทมิต้องแจง้ใหลู้กค้าทราบล่วงหน้าถึงการใช้สิทธินั้น
และลูกค้าจะไม่โต้แย้งทักท้วงถึงการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัท 
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           บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ด าเนินการหักกลบค่าซ้ือกับค่าขายตามข้อนี้  หากปรากฎว่าลูกค้าไม่มียอดคงเหลือของ
หลักทรัพย์ที่ขายไว้กับบริษัทหรือลูกค้ามิได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้แก่บริษัท 

     4.7   ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี
หรือกรณีอื่นใดที่เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขาย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าซ่ึงอยู่ในความครอบครองบริษัทได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/หรือ
ซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ซ่ึงลูกค้าได้สั่งให้บริษัทขายแล้วแต่ลูกค้ายังมิได้ส่งมอบ
ให้บริษัทได้ทันทีได้เช่นกัน อีกทั้งไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย 
     4.8   ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าโดยบริษัทเพราะเหตุที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตาม
สัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระท าการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขาย
ทอดตลาดหรือโดยซ้ือขายกับบุคคลใดๆ หรือบริษัทก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อนและไม่จ าเป็นต้องแจ้งความหรือ
โฆษณาหรือกระท าการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งส้ินและลูกค้ายินยอมให้บริษัทน าเงินซ่ึงได้จากการขายหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดนั้น ๆ ช าระหนี้และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัททั้งในปัจจุบันและหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่
ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทจะ
เห็นสมควรและลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องช าระแก่บริษัทจนครบถ้วน 
  

5.     การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
     5.1   หากปรากฎเหตุหรือพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าถึงก าหนดช าระโดยพลันกล่าวคือ 
    5.1.1 ลูกค้าตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกศาลส่ังให้พิทักษ์
ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีค าส่ังรับค าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า 
    5.1.2 เมื่อมีพฤติการณ์ส่อแสดงให้บริษัทเห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถวางหลักประกันส่วนเพิ่มหรือช าระราคาสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าที่ได้ท าการซ้ือขายล่วงหน้าได้เช่น ซ่อนเร้น จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ท าข้อตกลง ช าระ
หนี้หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น 

     5.1.3 เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้ลูกค้าช าระหนี้หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกค้าไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน 

     5.1.4 เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ช าระเงินจ านวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ตามจ านวนที่ต้องช าระหรือตามจ านวนขั้นต่ าที่ต้องช าระเมื่อ
ถึงก าหนดช าระ   
   5.1.5 เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อก าหนดหรือหน้าที่ใดๆของตน (นอกเหนือจากข้อ (4) ข้างต้น) ที่ระบุไว้ภายใต้
สัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือข้อก าหนดใดๆ ซ่ึงได้กระท าขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้และในกรณีของ
ข้อตกลง ข้อก าหนดหรือหน้าที่ใดที่บริษัทเห็นว่าสามารถเยียวยาแก้ไขได้ โดยลูกค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในเวลา 30 
(สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อก าหนดหรือหน้าที่ดังกล่าว 
     5.1.6    เมื่อค ายืนยัน ค ารับรองหรือข้อความใดๆ ซ่ึงลูกค้าได้กระท าหรือได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระท าหรือได้ให้ไว้) ภายใต้
สัญญาหรือที่ระบุไว้ในหนังสือหรือเอกสารอื่นใดซ่ึงลูกค้าได้ท าขึ้นหรือส่งมอบภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้มีความไม่
ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วนในเนื้อหาสาระส าคัญ 

     5.1.7   ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใดๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุ
ใหมแ่ละเหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ 
     5.1.8   เมื่อหนี้สินอื่นใดของลูกค้าถึงก าหนดช าระก่อนวันครบก าหนดแล้วไม่มีการช าระเมื่อถึงวันครบก าหนด หรือในกรณี
ของการค้ าประกันเมื่อบุคคลที่ลูกค้าไปค้ าประกันไว้ได้มีการกระท าผิดสัญญาซ่ึงจะท าให้มีการเรียกร้องตามสัญญาค้ าประกัน
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เอากับลูกค้า หรือเมื่อลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดหรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าว เว้นแต่ ในกรณีของหนี้
การค้าหรือข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับหนี้การค้านั้น 

     5.1.9   เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันได้รับการ
แต่งตั้งเพื่อจัดการกับธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีค าส่ังในทางบังคับคดีซ่ึงบังคับเอากับ
ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าหรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้เป็น
ประกันแก่บุคคลใดๆ 

     5.1.10   ในกรณีที่ลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายหรือมีบุคคลใดยื่นค าร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลายและลูกค้าไม่สามารถแก้ไข
การถูกฟ้องหรือยื่นค าร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มี
การฟ้องหรือยื่นค าร้องขอล้มละลายนั้น 

     5.1.11   เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไปเสนอเข้าด าเนินการหรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเป็นการ
ทั่วไปหรือด าเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของตนเป็นการทั่วไป 

     5.1.12   เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้อง
กันหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อความสามารถของลูกค้าใน
การปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้ 
     5.2        การล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชีช าระหนี้ดังกล่าว นอกจากเพื่อช าระหนี้ตามสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าและสัญญานี้แล้วให้รวมถึงการช าระเบี้ยปรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าตามสัญญานี้ด้วย หากเมื่อด าเนินการดังกล่าวแล้วปรากฎว่าลูกค้ายังเป็นหนี้บริษัทอยู่ลูกค้าต้องรับผิดช าระหนี้ ส่วนที่
ขาดอยู่นั้นพร้อมเบี้ยปรับจนกว่าจะช าระเสร็จส้ินครบถ้วน  หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและหักทอนบัญชี
ปรากฎว่ามีเงินหรือทรัพย์สินเหลือบริษัทจะคืนให้กับลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย 
     5.3        ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช าระหนี้หรือผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็นสาระส าคัญ  บริษัทอาจผ่อนผันให้ลูกค้าแก้ไขการผิด
นัดหรือผิดสัญญานั้นภายในก าหนดระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอย่างใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะ
คราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จส้ินภายในก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ก าหนดส าหรับการผ่อน
ผันนั้นให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานี้และเรียกให้ลูกค้าช าระหนี้ทั้งหมดได้ทันที การผ่อนผันใดๆ 
ตามข้อนี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัทซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการผิดนัดช าระหนี้ 
     5.4       กรณีที่ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 
หรือละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดที่เป็นสาระส าคัญของสัญญานี้หรือกรณีที่บริษัทเห็นเป็นการสมควรหรือ
เพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซ้ือขายที่ผิดปกติหรือมีพฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามค าส่ังของส านักหักบัญชี หรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า 
    5.4.1     ล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  หักทอนบัญชีหรือหักจากทรัพย์สินหรือบังคับช าระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้
กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระแล้วหรือไม่ก็ตามหรือ 

   5.4.2     ลดหรือจ ากัดวงเงินซื้อขายหรือฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้าหรือ 

   5.4.3     ยกเลิกค าส่ังซื้อและค าส่ังขายทั้งหมดซ่ึงลูกค้าได้มีค าส่ังไว้แล้วแต่บริษัทยังมิได้ด าเนินการหรือ 
   5.4.4     ปิดบัญชีของลูกค้าทั้งหมดเพื่อช าระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า 
     5.5       กรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามสัญญาหรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและ /หรือ
บังคับขายหลักทรัพย์หรือสินค้าอ้างอิง แม้จะปรากฎว่า ผลจากการกระท าดังกล่าวท าให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือความเสียหาย
ใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ จากการล้างฐานะสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์หรือสินคา้อ้างอิงดังกล่าว  รวมถึงการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้นหรือสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้าใดๆ และ/หรือการซ้ือหลักทรัพย์นั้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดหรือสินค้าอ้างอิงคืนแก่ลูกค้า 
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     5.6     ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถด าเนินการไม่อาจด าเนินการหรือไม่ด าเนินการล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าภายใต้
สัญญาฉบับนี้หรือภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้การล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถกระท าได้
โดยส านักงาน ก.ล.ต.  ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ส านักหักบัญชี หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ทั้งนี้การล้างฐานะสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าของลูกค้าตามข้อ 5. นี้  ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าและรวมไปถึงผู้รับประโยชน์จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ของลูกค้าและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

6.      หลักประกัน    
     6.1     ในการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลูกค้าตกลงน าหรือด าเนินการให้มีการน าทรัพย์สินของลูกค้ามา
วางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัทส าหรับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง โดยมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าที่
บริษัทประกาศก าหนด ประเภทของหลักประกันที่ลูกค้าสามารถน ามาวางตลอดจนระยะเวลาการน าหลักประกันมาวางนั้นให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดภายใต้กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจยินยอมใหลู้กค้าซ้ือ
หรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการน าหลักประกันมาวางไว้กับบริษัทก่อนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทและภายใต้เงื่อนไขที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด 
     6.2     บริษัทจะค านวณมูลค่าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัทให้
สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริงตามแนวทางที่ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดอย่างน้อยในทุกส้ินวันท าการหรือตามที่บริษัท
ประกาศก าหนด 

     6.3     ลูกค้าตกลงด ารงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศก าหนด หาก
หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ ส้ินวันท าการใดๆ ลูกค้าต้องน าหลักประกันมา
วางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าไม่ต่ ากว่าหลักประกันเริ่มต้น 
โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด 

     6.4     บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มไว้กับบริษัทส าหรับสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละชนิดหรือ
ประเภทได้ในจ านวนอัตราหรือมูลค่าและภายในระยะเวลาที่บริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด 

     6.5     ลูกค้าอาจถอนหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทได้ หากปรากฎว่าหลักประกันที่วางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออัตรา
มากกว่าจ านวนหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าจะถอนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศก าหนด 

     6.6     โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยู่ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญานี้ ในกรณี
บริษัท ไม่ได้รับหลักประกันจากลูกค้าภายในเวลาที่ก าหนด บริษัท มีสิทธิที่จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
               6.6.1     บริษัทมีสิทธิไม่รับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายล่วงหน้าของลูกค้า  เว้นแต่ เป็นค าส่ังเพื่อล้างฐานะสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า 
              6.6.2     บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที 
              6.6.3     บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้หรือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท 

              6.6.4     บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้า ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจ านวนเงินที่ผิดนัดช าระหรือ
จ านวนค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องช าระตามข้อ 2.1 
 

7.     ความรับผิดและการเยียวยา 
     7.1     ลูกค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้
หรือเกี่ยวกับการกระท าหรืองดเว้นกระท าการ ของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึง บรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี้ ซ่ึงมิได้
เกิดขึ้นจากการกระท าหรืองดเว้นกระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแต่
ประการใด 
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     7.2     ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลูกค้ายินยอมที่จะให้
บริษัทด าเนินการส่งค่ าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายของลูกค้าผ่านบริษัทคู่ข่ายเพื่อด าเนินการจับคู่ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายดังกล่าวใน
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าต่อไป 
     7.3     ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ /หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสียและ /
หรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดย
อ านาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูลและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการส่ือสารหรือความล่าช้าอันเกิดจาก
เครือข่ายส่ือสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการส่ือสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง  กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุ
สุดวิสัยที่มีผลต่อการด าเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความ
ประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 
8.     ทรัพย์สินของลูกค้า  
     8.1     ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิท ธิอื่นๆ ที่ เกิดขึ้นจาก
หลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่ามอบหมายให้บริษัทด าเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ในกรณีที่บริษัท
เป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้เอง หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
              ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ตามสัญญานี้สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากการละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าที่สูญหายหรือเสียหายดังกล่าวอย่างเต็มจ านวน 
     8.2    ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับไว้จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สิน
ของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซ่ึงทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถูก
แบ่งแยกภายใต้บัญชีรวมนั้น 
     8.3     ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอ านาจในการหักทอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีและ /หรือส่ังจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้
ดังต่อไปนี้ 
               8.3.1     เพื่อการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้า 
               8.3.2     เพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน 
               8.3.3     เพื่อช าระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้า 
               8.3.4     เพื่อช าระหนี้และเบี้ยปรับในกรณีลูกค้าผิดนัดตามสัญญานี้ 
               8.3.5     กรณีอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     8.4     บรรดาทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า บริษัทจะท าการแยกหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อก าหนดแห่งคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังต่อไปนี้ 
              8.4.1     เงินสด     เก็บรักษาในบัญชีแยกต่างหากโดยการเก็บรักษาไว้เองหรือน าไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือตาม
วิธีอื่นใด ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทก าหนด 
              8.4.2     หลักทรัพย์     น าไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่อื่นใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)  และบริษัทก าหนดหรือบริษัทเก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถช้ีเฉพาะได้ว่าเป็น
หลักทรัพย์ของลูกค้า 
              8.4.3     ทรัพย์สินอื่น     แยกไว้ในลักษณะที่สามารถช้ีเฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า 
     8.5     บริษัทสามารถน าทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทตกลงช าระค่าดอกผลจากการฝากเงินหรือลงทุน
ในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจริงจากการนั้น 
โดยจะช าระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป 
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ลูกค้าขอให้ความยินยอมว่าลูกค้าตกลงให้บริษัทน าเงินจ านวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากหรือลงทุนกับ
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ 
     8.6     ลูกค้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมดอกผลจากหลักทรัพย์และทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัท
ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทจะประกาศก าหนดเป็นครั้งๆ ไป 
     8.7     การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้งจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันท าการ กรณีการเบิกถอนหลักทรัพย์ต้องแจ้งล่วงหน้าตามระเบียบการเบิกถอนหลักทรัพย์ของศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์และสามารถถอนได้ไม่เกินจ านวนหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้วหรือ
เป็นไปตามที่บริษัทประกาศไว้ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     8.8     บริษัทจะไม่กระท าการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามค าส่ังหรือความยินยอมของลูกค้า  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้
บริษัทกระท าได้ 
 
9.     ความเสี่ยง      
        ลูกค้าได้ทราบและศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแนบ
ท้ายสัญญานี้แล้วโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 
10.    การเก็บรักษาความลับ  
         เป็นสิทธิของลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสประจ าตัว โดยลูกค้าจะเก็บรหัสประจ าตัวไว้เป็นความลับและจะไม่
เผยแพร่รหัสประจ าตัวนั้นแก่บุคคลใดทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจ าตัวโดยมิชอบและไม่ได้รับอนุญาต 
 
11.    อนุญาโตตุลาการ  
         ลูกค้าอาจร้องขอให้มีการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ /หรือสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า โดยอนุญาโตตุลาการของส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนดไว้ 
 
12.     สัญญาฉบับนี้มีเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยใหถ้ือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  ดังต่อไปนี้   
          12.1     บันทึกแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (เอกสารแนบท้าย 1) 
          12.2     เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงเกี่ยวกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ออปชั่น ในศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (เอกสารแนบท้าย2) 
 
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมได้ทุกประเภทแต่ต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทได้ก าหนดไว้โดยครบถ้วน และรับรองว่าเจ้าหน้าที่การตลาดได้อธิบายรายละเอียดข้อมูล ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาทุกฉบับ ตลอดจนความเส่ียงต่างๆ ให้ลูกค้าทราบโดยตลอดแล้ว ลูกค้าได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจ
ขอ้ความในเอกสารแนบท้ายรวมถึงความเสี่ยงทั้งหมดแล้วและพร้อมจะรับความเสี่ยงทั้งปวงที่ได้กล่าวไว้ 
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เอกสารแนบท้าย 1 

บันทึกแนบสญัญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ 
 
1.     ค าจ ากัดความ  ในสัญญานี้ ค าว่า 
“หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน” (Force Close Margin Requirement)  หมายความถึง ระดับหลักประกันที่บริษัทและภายใต้
บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ว่าหากมูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าได้ลดลง
ต่ ากว่าระดับที่ได้ก าหนดไว้นี้ บริษัทจะด าเนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้น าเงินมาวางเพิ่มโดยทันทีเพื่อท าให้มูลค่าหลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)  กลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)   
“หลักประกันเทียบเท่าเงินสด”  (Equity Balance) หมายความถึงมูลค่าของสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัท
ซ่ึงเท่ากับสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดรวมกับผลการปรับมูลค่าของฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภท Futures โดยการ Mark to 
Market ณ ส้ินวันท าการ ( Equity Balance = Cash Balance + Mark to Market from Futures) 
“หลักประกันเมื่อท าการปิดฐานะ”  (Liquidation Value)  หมายความถึงหลักประกันเทียบเท่าเงินสดรวมถึง มูลค่าจากการปรับ
เป็นราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปชั่น 
“หลักประกันส่วนเกิน”  (Excess Equity)  หมายความถึงมูลค่าของหลักประกันเทียบเทา่เงินสด (Equity Balance)  ลบด้วยระดับ
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้า (Excess Equity = Equity Balance-Initial 
Margin Requirement)  
2.     หลักปฎิบัติในการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Force Close) ส าหรับ
สินค้าทุกประเภทในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) 
ณ ส้ินวันที่ T เมื่อบริษัทได้ท าการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่ามูลค่าหลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ที่ลูกค้าน ามาวางไว้อยู่ต่ ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษัทจะ
ด าเนินการติดต่อแจ้งลูกค้าให้น าเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ T+1 ทั้งนี้ลูกค้า
สามารถเลือกวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
       2.1     น าเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มทั้งจ านวนเงินที่ถูกเรียก 
       2.2     ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจนกว่าขนาดของการเพิ่มขึ้นของ
หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) รวมกับขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) โดยอิง
จากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินที่ถูกเรียกให้น ามาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้ การสร้างฐานะตามประเภทของ
สัญญาซ้ือขายลว่งหน้านั้นจะต้องเป็นการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ท าให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลงโดยที่หลังจากการปิด
ฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)  ของลูกค้าต้องมีมูลค่า
ไม่ต่ ากว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่หรือที่มีอยู่ใหม ่
       2.3     ปิดฐานะสัญญาหรือสร้างฐานะตามประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าบางส่วน (ตามข้อ 2.2) และน าเงินมาวางเป็น
หลักประกันเพิ่มบางส่วนโดยให้มีผลท าให้ขนาดของการเพิ่มขึ้นของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) รวมกับ
ขนาดของการลดของระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)  โดยอิงจากฐานะในวันที่ T ไม่ต่ ากว่าจ านวนเงินที่ถูกเรียกให้
น ามาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยที่หลังจากการปิดฐานะสัญญาหรือการสร้างฐานะสัญญาบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยง และน า
เงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มบางส่วนแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้าต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่หรือที่มีอยู่ใหม่ ส าหรับหลักปฏิบัติในการเรียกหลักประกัน
เพิ่ม (Margin Call) บริษัทจะด าเนินการดังนี้ 
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กรณีที่ 1     หลักประกันเทียบเท่าเงินสด  (Equity Balance)   ต่ ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) แต่ยัง
สูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) 
ระหว่างวันท าการ     บริษัทอาจติดต่อแจ้งลูกค้าให้น าเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในจ านวนทีท่ าใหห้ลักประกันเทยีบเท่าเงิน
สด (Equity Balance)  สูงกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) 
ณ ส้ินวันท าการ  (T)   เมื่อบริษัทด าเนินการปรับฐานะประจ าวัน  (Mark to Market) แล้วพบว่ามูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงิน
สด  (Equity Balance)  ของลูกค้าต่ ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ  (Maintenance Margin)  บริษัทจะแจ้งลูกค้าให้น าเงินมาวาง
เป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่  T+1  โดยจ านวนเงินที่ให้ลูกค้าน ามาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมนั้นต้อง
ท าให้มูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) สูงกว่าหรือเท่ากับระดับ หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)  
กรณีที่ระหว่างเวลาท าการในวันที่ T+1 นั้น เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้าแล้ว พบว่าหลักประกันของลูกค้าอาจ
เพิ่มขึ้นเกินกว่าหรือเท่ากับระดับ Maintenance Margin หรือ Initial Margin แล้วก็ตาม กระบวนการวางหลักประกันเพิ่ม (Call 
Margin) ยังจะต้องด าเนินการต่อไป  ลูกค้ายังต้องมีหน้าที่ด าเนินการน าเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มหรือปิดฐานะหรือสร้าง
ฐานะด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ บริษัทจึงจะอนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มได้ 
วันท าการหลังวันท าการถัดไป  (T+2)  ส าหรับกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถด าเนินการตามหลักปฏิบัติข้างต้นให้แล้วเสร็จ ภายใน
เวลา 15.00 น.ของวันที่ T+1 ภายในช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเปิดซ้ือขายภาคเช้าของวันที่  T+2  บริษัทจะ
ด าเนินการปิดฐานะการถือครอง สัญญาล่วงหน้าของลูกค้าลงอย่างน้อยในจ านวนที่ท าให้หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) 
ลดลงหรือหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)  เพิ่มขึ้นรวมกันเท่ากับจ านวนเงินที่ถูกเรียกให้น ามาเป็นหลักประกัน
เพิ่ม โดยอิงจากฐานะ ณ เวลาปิดท าการซ้ือขายภาคปกติของวันท าการก่อนหน้า  ทั้งนี้เมื่อปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้า
แล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ของลูกค้า ต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) 
ของฐานะสัญญาที่มีเหลืออยู่ กรณีที่บริษัทได้ท าการแจ้งลูกค้าให้วางหลักประกันเพิ่มแล้วแต่ลูกค้า ไม่ด าเนินการใดๆ บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่อาจด าเนินการปิดฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทั้งหมดของลูกค้าจนฐานะการถือครองของลูกค้าเท่ากับศูนย์ 
 
กรณีที่ 2     หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ต่ ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ า
กว่าระดับหลักประกนัปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement)  
ในกรณีนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
 ( ก ) ตลาดปิดท าการซ้ือขายภาคเช้า 
 เมื่อบรษิัทไดท้ าการปรับมูลค่าหลกัประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market * แล้วพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงิน
สด (Equity Balance) ต่ ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ ากว่าระดับหลักประกันปิดฐานะ
ระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) บริษทัจะท าการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ด าเนินการวางหลกัประกันเพิ่ม เพื่อให้
หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดบัหลกัประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ภายในเวลา 
15.00 น. ของวันนัน้ (T) เมื่อได้ด าเนินการเพื่อติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ด าเนินการน าเงนิมาวางเป็นหลักประกัน
เพิ่มภายในเวลาที่ก าหนด บริษทัจะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเปน็การท าใหค้วามเสี่ยงของลูกค้า
ลดลง และบริษทัมีสิทธิทีจ่ะปิดฐานะเพื่อใหห้ลักประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลดลงกลับมาที่หลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) 
 ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าไดด้ าเนินการน าหลักประกันมาวางเพิ่มแล้ว และเมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกนั ณ เวลาปิดท าการ
ซ้ือขายภาคปกติแล้ว หลักประกันของลูกค้ามีมากกว่าหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) แต่
ยังคงต่ ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้ด าเนินการตาม กรณีที่ 1 [วันท าการถัดไป (T+1) และ/
หรือวันท าการหลังวันท าการถัด (T+2)]  
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                * กรณีไม่มีราคาที่ใช้ช าระราคา (Settlement Price) จากตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ให้ใชร้าคาซ้ือขายล่าสุด (Last 
Price) และกรณีไม่มีราคาซ้ือขายล่าสุด (Last Price) ให้ใช้ราคาทีใ่ช้ช าระราคา (Settlement Price) ของวันก่อนหน้า 
 ( ข ) ตลาดปดิท าการซ้ือขายภาคปกต ิ
 เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกนัของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity 
Balance) ต่ ากว่า ระดับหลักประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) และต่ ากว่าระดับหลักประกนัปิดฐานะระหว่างวัน 
(Force Close Margin Requirement) บริษทัท าการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ด าเนนิการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับหลักประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ก่อนตลาดปิดท าการซ้ือขาย
ภาคเช้า 1 ช่ัวโมงของวันท าการถัดไป (T+1) หากลกูค้าไม่ได้ด าเนนิการน าเงินมาวางเปน็หลักประกนัเพิ่มภายในเวลาที่ก าหนด 
บริษทัจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเปน็การท าใหค้วามเสี่ยงของลูกค้าลดลง และบรษิัทมี
สิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อใหห้ลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลดลงกลับมาทีห่ลักประกันเทียบเท่าเงินด (Equity 
Balance)  
            อย่างไรก็ตาม ผลของการที่ลูกค้ามีหลักประกันต่ ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ในวันที่ 
T ท าให้ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการน าหลักประกันมาวางเพิ่มให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) กลับมาที่ระดับ
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันท าการถัดไป (T+1) หากลูกค้าไม่ได้ด าเนินการน าเงินมาวาง
เป็นหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่การสร้างฐานะนั้นจะเป็นการท า
ให้ความเส่ียงของลูกค้าลดลง และบริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานะเพื่อให้หลักประกันเริ่มต้น ( Initial Margin) ลดลงกลับมาที่
หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) หรือจะด าเนินการปิดฐานะในวันท าการหลังวันท าการถัดไป (T+2) ตามที่ระบุ
ในกรณีที่ 1 ก็ได้ 
 
กรณีที่ 3     หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance)  ต่ ากว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin 
Requirement) แล้วกลับขึ้นมาสูงกว่าแต่ยังต่ ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) 
         หากอยู่ระหว่างก าลังด าเนินการเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin)  และปรากฎว่าหลักประกันของลูกค้า
กลับขึ้นมาสูงกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Requirement) แล้วแต่ยังต่ ากว่าระดับ
หลักประกันรักษาสภาพ  (Maintenance Margin)  บริษัทจะด าเนินการเรียกให้ลูกค้าน าเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่ อให้
มูลค่าหลักประกันกลับมาที่ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ทั้งนี้ ณ ส้ินวันหลังปรับฐานะประจ าวันแล้ว 
หลักประกันของลูกค้ายังต่ ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ให้ด าเนินการตามกรณีที่ 1 (วันที่ T, T+1 
และ/หรือวันที่ T+2) 
3.     ทั้งนี้ในการปิดฐานะสัญญาของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกพิจารณาปิดฐานะสัญญาได้ทุกประเภททุกรุ่นและ
ในทุกจ านวนของฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้า หากลูกค้ามีผลขาดทุนหรือความเสียหายใดๆ ซ่ึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก
การที่บริษัท ปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษั ทรับผิดชอบหรือยกมา
เป็นข้อต่อสู้กับบริษัท 
4.     หากบริษัทปิดฐานะการถือครองสัญญาล่วงหน้าของลูกค้าแล้วได้เงินไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ใดๆ ที่อาจจะเกิด มีขึ้น
และ/หรือหากลูกค้าเกิดมีผลขาดทุนอยู่ซ่ึงท าให้ลูกค้าเกิดภาระหนี้และต้องช าระเงินเพิ่มให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมช าระ
เงินในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนโดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเงินหรือหักกลบหนี้กับทรัพย์สินอื่นใดที่ลูกค้ามี
อยู่กับบริษัทได้ 
5.     ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ได้ช าระหนี้ที่กล่าวไว้ในข้อ. 4 ) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ครบก าหนดช าระ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการด าเนินการ Lock Code บัญชี ทุกประเภทของลูกค้า โดยห้ามลูกค้าซ้ือหลักทรัพย์เพิ่มในทุกประเภทบัญชีของลูกค้า
แต่ให้สามารถขายหลักทรัพย์ได้อย่างเดียว (Sell Only)  
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6.     ในการถอนเงินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทภายในเวลาก่อนเที่ยงวันที่ T และบริษัทจะ
ด าเนินการจ่ายเงินให้ลูกค้าในวันที่ T+1 เป็นเงินเท่ากับ หรือน้อยกว่ายอดเงินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ตามที่ลูกค้า
แจ้งมายังบริษัท หรืองดจ่าย แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ของลูกค้า ณ เวลาส้ินวันที่ T 
7.     การจ่ายดอกเบี้ยจะค านวณจากยอดของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ณ ส้ินวันท าการ ทั้งนี้ก าไรขาดทุน
จากการ Mark to Market ของฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภท Options จะไม่ได้น ามาค านวณการรับจ่ายดอกเบี้ย 
8.     ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าบริษัทอาจด าเนินการดังต่อไปนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากปรากฎว่าการเสนอซ้ือ
ขายของลูกค้ามีลักษณะการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หนังสือเวียนหรือค าส่ังของ
ตลาดสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท างานของระบบการซ้ือขาย การด าเนินงานของบริษัทหรือ
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือสภาพการซ้ือขายโดยรวม 
       8.1      แจ้งลูกค้ามิให้บันทึกการเสนอซ้ือขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซ้ือขาย 
       8.2      ยกเลิกการซ้ือขายที่มีลักษณะดังกล่าว 
       8.3     ระงับการให้บริการซ้ือขายแก่ลูกค้า 
หมายเหตุ     1.     บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
                     2.    ในการเรียกวางหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) บริษัทสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้โดยทางโทรศัพท์  
                             หรือทางโทรสารหรือทางการส่ง SMS หรือทางการส่ง E-Mail  หรือส่ือระบบอิเลคโทรนิกส์อื่น 
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เอกสารแนบท้าย 2 
  

                       เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส 
                              และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 
1.     สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส     
        1.1     ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส      
                  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ผู้ซ้ือและผู้ขายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงใน
สัญญา ดังนั้น ในกรณีที่คู่สัญญามิได้ล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบก าหนด ผู้ขายสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบ
สินค้าให้แก่ผู้ซ้ือในขณะที่ผู้ซ้ือมีหน้าที่ต้องช าระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
ได้รับช าระเงินหรือต้องช าระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินที่ค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับ
ราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา (Cash Settlement)  
 

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส      
ในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ทั้งผู้ซื้อ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้าที่ต้อง 

วางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้า โดย
จ านวนทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น  (Initial Margin)  มีมูลค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า  ดังนั้น แม้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รับผลก าไร
จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นจ านวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว   เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รับผลขาดทุนเป็น
จ านวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าได้  
และอาจท าให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่วางไว้กับตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรืออาจต้องถูกบังคับ
ให้ล้างฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
 
2.     สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น 
        2.1     ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น     
                  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ัน เป็นสัญญาที่ผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซ้ือในการที่จะซ้ือหรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่
ก าหนด ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือได้รับสิทธิในการที่จะได้รับช าระเงินจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในสัญญา โดยผู้ซ้ือต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิในการซ้ือหรือขายนั้น 
                 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ันที่ให้สิทธิแก่ผู้ซ้ือในการซ้ือสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่ก าหนด เรียกว่า 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าคอลออปช่ัน (Call Options)  ส่วนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ันที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อในการขายสินค้าหรือ
ตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่ก าหนด เรียกว่า สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (Put Options) การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 
                   ทั้งนี้ ในการช าระราคาและส่งมอบเมื่อผู้ซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใช้สิทธิตามที่ก าหนดในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) หรืออาจก าหนดให้ช าระเงิน (Cash Settlement) ให้แก่ผู้
ซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเท่ากับจ านวนเงินที่ค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัว
แปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Cash  Settlement)  
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2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น 

ผู้ซื้อสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สิทธิ (Exercise) หรือปล่อยให้ 
สัญญาหมดอายุลง ในกรณีผู้ซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเลือกที่จะใช้สิทธิ ผู้ซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะได้รับช าระเงินเท่ากับ
จ านวนเงินที่ค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือผู้ซื้อสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าต้องท า
การรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินส าหรับสินค้าอ้างอิงที่
ท าการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิง ดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่ก าหนดไว้ในสัญญาและกรณีที่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ัน
หมดอายลุงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ซื้อจะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี่ยม 
                ผู้ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ันได้รับค่าพรีเมี่ยมจากผู้ซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพันที่จะต้องท า
ตามสัญญา  หากผู้ซ้ือเลือกที่จะใช้สิทธิผู้ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องวางหลักประกัน (Margin)  โดยหากผู้ขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้ายังไม่ได้ท าการล้างฐานะ (Offset)  เมื่อผู้ซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (Exercise)  ผู้ขายสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าจะต้องช าระเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือ
ตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Cash Settlement) หรือ
ผู้ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าต้องท าการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่าย
หรือรับเงินส าหรับสินค้าอ้างอิงที่ท าการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่ก าหนดไว้ในสัญญา   และกรณี
ที่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่า ผู้ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะได้ก าไรเท่ากับ ค่าพรีเมี่ยม 
 
                 ด้วยเหตุที่ผู้ซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ันมีผลขาดทุนจ ากัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมี่ยมนั้น ผู้ซ้ือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าออปช่ันจึงไม่ต้องวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายช าระค่าพรีเมี่ยมเท่านั้น ในทางตรงข้ามผู้ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ออปช่ันนั้นอาจมีผลขาดทุนไม่จ ากัดในลักษณะเดียวกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ดังนั้น ผู้ขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าออปชั่นจึงต้องวางทรัพย์สินไว้กับตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าและเช่นเดียวกับการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ผู้ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ันก็มีโอกาสได้รับผล
ขาดทุนเป็นจ านวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าได้กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงไป 
 
3.     ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่น     
       3.1     การท าความเข้าใจกับรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
                 เนื่องจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ลูกค้าควรศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Contract Specification) แต่ละประเภท
อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) ขนาดของสัญญา 
(Contract Size / Unit / Multiplier)  วันสุดท้ายของการซ้ือขาย (Last Trading Day) วันครบก าหนดสัญญา (Settlement Day) 
วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา  (Settlement Method)  ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อค านวณส่วนต่างของราคา 
(Settlement  Price) วิธีการวางหลักประกัน  เป็นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใน
การลงทุนและฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย 
 
              ในกรณีของการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปช่ัน ลูกค้าควรท าความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น 
ประเภทของสัญญา อาทิ พุทออปช่ัน (Put Options)  หรือคอลออปช่ัน (Call Options)  และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ประเภทของ
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สินค้า หรือตัวแปรอ้างอิง  (Underlying Assets / Variables) เป็นต้นว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเส่ียงที่พิจารณาไว้
หรือไม่ นอกจากนี้ลูกค้าควรค านึงถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ ค่าพรีเมี่ยม (Premium) ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายและ
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น 
                                                      
     3.2     ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
               ก่อนที่จะท าการซ้ือขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตรา
ประเภทของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการใช้สิทธิที่ลูกค้าต้องช าระ เช่น ค่านายหน้า 
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นต้นทุนในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอันมี
ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนและการตัดสินใจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้า ทั้งนี้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตาม
ประเภท ปริมาณการซ้ือขายของลูกค้าได้ โดยบริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  และ
ส านักงาน  กลต. ไม่มีข้อก าหนดในเรื่องอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด 
 

3.3 ความเสีย่งในการถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น        
เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าบางประเภทซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องด าเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก ่

การมีฐานะซ้ือในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Long Futures) การมีฐานะขายในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส(Short 
Futures) และการมีฐานะขายในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าออปชั่น (Short Options) ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะท าการ
ปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market)  ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกส้ินวันท าการ 
เพื่อให้สะท้อนผลก าไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน  หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจนมีผลท าให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)  
ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจ านวนที่เป็นผลให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้า
ไม่ต่ ากว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  หากลูกค้าไม่สามารถวาง
หลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าวตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะด าเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น   นอกจากนี้ ตัวแทนซ้ือ
ขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจก าหนดมาตรการในเรื่องจุดบังคับปิดฐานะ (Force Close)  เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยที่หาก
มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับปิดฐานะ (Force Close) ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้า
วางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาท าการซ้ือขาย ซ่ึงหากลูกค้าไม่น าหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
ตามเงื่อนไขหรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะด าเนินการล้างฐานะสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าของลูกค้า ซ่ึงลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน  
ความเสี่ยงในท านองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่ว่าโดยตนเอง
หรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจ านวนที่ศูนย์ซ้ือขายสัญญาฯ ก าหนดและ ลูกค้าไม่ด าเนินการล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามที่
ไดรั้บแจ้งจากตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     
ในกรณีที่ลูกค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบก าหนดไม่ว่าด้วยเหตุเนื่องจาก 

สภาพตลาดไม่เอื้ออ านวย เช่นตลาดขาดสภาพคล่อง หรือศูนย์ซ้ือขายสัญญาฯ ส่ังงดการซ้ือขายหรือด้วยเหตุอื่นใดลูกค้าอาจ
ได้รับผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าคงค้างอยู่จนสัญญาครบก าหนดได้ 
 

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจ ากัดผลขาดทุน   
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ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถด าเนินการตามค าส่ังซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภท 
หนึ่งประเภทใดของลูกค้า ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจ ากัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เช่น ค าส่ัง 
ซ้ือขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอื้ออ านวยให้เกิดการจับคู่ค าส่ังซื้อขายดังกล่าว  
 

3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจ ากัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม   
ศูนย์ซ้ือขายสัญญาฯ ส านักหักบัญชีสัญญาฯ หรือส านัก ก.ล.ต. อาจส่ังการให้ตัวแทนซ้ือขายสัญญาฯ จ ากัดฐานะ 

สัญญา หรือส่ังห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลูกค้าปิดบัญชีซ้ือขาย รวมทั้งอาจส่ังให้ล้างฐานะสัญญาได้หากการซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าใน
ศูนย์ซ้ือขายสัญญาฯหรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของ
ตลาด หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้งจัดหาข้อมูลหรือจัดท าค าช้ีแจงหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคัญผิด
ในสาระส าคัญแก่ตัวแทนซ้ือขายสัญญาฯ ศูนย์ซ้ือขายสัญญาฯ ส านักหักบัญชีสัญญาฯ หรือส านักงาน ก.ล.ต. ในกรณีศูนย์ซ้ือ
ขายสัญญาฯ ส านักหักบัญชีสัญญาฯ หรือส านักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ  นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน อาจส่ังให้ศูนย์ซ้ือ
ขายสัญญาฯ หรือส านักหักบัญชีสัญญาฯ งดการซ้ือขาย จ ากัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณีที่มี
เหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศหรือด ารงไว้ซ่ึงเสถียรภาพของระบบ
การซ้ือขายและการช าระหนี้ในตลาดซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 
ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าและเอกสารแนบทั้งหมดโดยตลอดแล้ว และได้รับการอธิบาย
ถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   

                                ลงลายมือช่ือ.X...............................................................................................ลูกคา้ 

                                                    (....................................................................................................) 
 
 

                                 ลงลายมือช่ือX................................................................................................บริษทั 

                                                                          ( บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด ) 
 

                                   ลงลายมือช่ือ X.........................................................................................พยาน/เจ้าหน้าที่การตลาด 

                                                           (..........................................................................................) 
 
 

                                    ลงลายมือช่ือ X.......................................................................................พยาน 

                                                           ( .........................................................................................) 
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หนังสือมอบอ านาจ 

                                                        

                                                                                        ท าที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
                                                                                     

                                                                                                วันที่............................................................ 
                                                                                                                          
               โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า......................................................................................ผู้ถือบัตร...................................... .เลขที่
...................................ออกให้โดย........................................เม่ือวันที.่.............................วันที่หมดอายุ............................... 
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย/ตรอก.........................หมู่ที่............ถนน.....................................แขวง/ต าบล....................................... 
เขต/อ าเภอ ............................................จังหวัด......................................................ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผู้มอบอ านาจ”  
                   ขอมอบอ านาจให้..............................................................................ความสัมพันธ์........................................ ผู้
ถือบัตร.......................เลขที่...................................ออกให้โดย.............................เม่ือวันที่....................วันที่หมดอายุ....................อยู่
บ้านเลขที่..............................ซอย/ตรอก............................หมู่ที่.............ถนน..............................แขวง/ต าบล.................................เขต/
อ าเภอ....................................จังหวัด.....................................................................  โทรศัพท์ ............................................. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับมอบอ านาจ” เป็นผู้รับมอบอ านาจ เพื่อให้กระท าการ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และ/
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด ดังนี้ 
                    ด าเนินการสั่งซื้อและสั่งขาย (รวมถึงการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง (Short Sale)) การจองซื้อและซื้อ
ขายหลักทรัพย์และตราสารทุกประเภท และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  การใช้สิทธิแทนในนามของข้าพเจ้าในสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่
ข้าพเจ้าได้รับ อันเนื่องจากหลักทรัพย์และตราสารทุกประเภทและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในบัญชีของข้าพเจ้าไม่ว่าหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นตราสารเปลี่ยนมือได้ ได้มีการออกจ าหน่ายหรือยังไม่มีการออกจ าหน่ายแล้วก็ตาม รวมถึงลงนามรับรองยืนยัน
ค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ 
การรับใบแจ้งรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวในบัญชีของข้าพเจ้า การอนุมัติและรับรองเอกสาร การรับหนังสือบอกกล่าวใดๆ 
หนังสือเรียกหลักประกัน (Margin) เพิ่มหรือหนังสือทวงถามอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีของข้าพเจ้า 
                      การมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยการสิ้นสุดของระยะเวลาใดๆ และจะยังคงมีผลใช้
บังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกเพิกถอนหนังสือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือในกรณีที่บริษัทได้รับหนังสือ
แจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า 
                      ข้าพเจ้าได้อ่านข้อก าหนดในหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเข้าใจดีว่าหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ได้ให้
อ านาจแก่ “ผู้รับมอบอ านาจ”  ซึ่งมีชื่อปรากฎในหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ เป็นผู้มีอ านาจในการ สั่งซื้อและสั่งขาย เกี่ยวกับบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้า และเข้าใจดีว่าการใช้สิทธิและอ านาจดังกล่าวของผู้รับมอบอ านาจมีผลผูกพัน
ข้าพเจ้าตามกฎหมาย โดยสมบูรณ์ 
                   
 

ลายมือชื่อ.X..................................................ผู้มอบอ านาจ     ลายมือชื่อX...............................................ผู้รับมอบอ านาจ 
                        (                                                       )                          (                                           )  
 

 

ลายมือชื่อX...................................................พยาน               ลายมือชื่อ X..............................................พยาน 

                        (                                                     )                        (                                                        ) 
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บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 
 

 

ชื่อบัญชี .......................................................................................เลขท่ีบัญชี ..................................................................... 
 
 
 
 
 

                        
 
 

  ลงช่ือ   X..................................................................เจ้าหน้าที่การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ตัวอย่างลายมือช่ีอ                                                                           ตราประทับ  กรณีนิติบุคคล  (ถ้ามี) 
 
 
 
1. X............................................................................................................................. ..... 
 

 

2. X............................................................................................... ................................... 
 

ลายมือช่ือผู้รับมอบอ านาจ    (ถ้ามี)  
 
 
1.  X............................................................................................................................. .... 
  
 

2.  X................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)….............................................................................................................................................. 
 


