




• ทานเปนบุคคลอเมร�กัน / ถือกร�นการด / มีถิ�นท่ีอยูในสหรัฐเพ$่อเสียภาษีอากรของสหรัฐ                                                 (       )  ใช – กรุณากรอก W9                  (       )  ไมใช 

• ทานมี (หร1อจะมี) การมอบอํานาจแกบุคคลท่ีอยูในสหรัฐ / ท่ีอยูในสหรัฐสําหรับรับไปรษณียหร1อเพ$่อการติดตอ / หมายเลขโทรศัพทในสหรัฐเพ$่อการติดตอทาน / ส่ังทํารายการโอน

เง�นอัติโนมัติไปยังบัญชีเง�นฝากในสหรัฐ  ขอใดขอหน่ึงซึ่งเก่ียวของกับหร1อเพ$่อบัญชีเทรดท่ีเปดกับบร�ษัทฯ หร1อไม            (       )  ใช – กรุณากรอก W8-BEN        (       )  ไมใช 

4444.    .    .    .    แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ (แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ (แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ (แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ (SSSSuitability uitability uitability uitability TTTTestestestest) ) ) )             กรณุาทาํเคร1อ่งหมายคาํตอบทีท่านเลอืกกรณุาทาํเคร1อ่งหมายคาํตอบทีท่านเลอืกกรณุาทาํเคร1อ่งหมายคาํตอบทีท่านเลอืกกรณุาทาํเคร1อ่งหมายคาํตอบทีท่านเลอืก    

1 ปจจUบันทานอายุ ก. 60 ปขY้นไป ข.  45-59 ป ค. 35-44 ป ง. นอยกวา 35 ป 

2 ปจจUบันทานมีภาระทางการเง�นและคาใชจายประจํา (เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว ฯลฯ)  เปนสัดสวนเทาใดของรายไดท้ังหมด 

 ก. มากกวา 75%                                          ข.ระหวาง 50% - 75%    

 ค. ต้ังแต 25% แตนอยกวา 50%             ง. นอยกวา 25%  

3 ทานมีสถานภาพทางการเง�นในปจจUบันอยางไร   

 ก. มีทรัพยสินนอยกวาหน้ีสิน                           ข. มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน ค. มีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน                            ง. เง�นออมเพaยงพอสําหรับการเกษียณอายุ 
   

 

 

 

 

แบบฟอรมขอเปดบญัช ี (บคุคลธรรมดา)แบบฟอรมขอเปดบญัช ี (บคุคลธรรมดา)แบบฟอรมขอเปดบญัช ี (บคุคลธรรมดา)แบบฟอรมขอเปดบญัช ี (บคุคลธรรมดา)    
     

(    )  สํานักงานใหญ    (    )  สาขา………………………………………………. เลขท่ีบัญชี……………………….......................... วันท่ี ............................................................  
 

[    ] Cash  [    ] Cash Balance  [    ] Credit Balance  [    ] SBL  [    ] Global Trading  [    ] Mutual Fund  [    ] Fixed Income  [    ] TFEX  [    ] Port Advisory  [    ] Others ……..……. 

1. ขอมลู1. ขอมลู1. ขอมลู1. ขอมลูทัว่ไปทัว่ไปทัว่ไปทัว่ไป    

ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่----นามสกุลนามสกุลนามสกุลนามสกุล    ภาษาไทย  (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................................... สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ ................................

 ภาษาอังกฤษ (Mr./Miss/Mrs.) ............................................................................................................................................NationalityNationalityNationalityNationality …………............

วนัวนัวนัวนั////เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน////ปเกดิปเกดิปเกดิปเกดิ    ......................................... ประเภทหลกัฐานประเภทหลกัฐานประเภทหลกัฐานประเภทหลกัฐาน    (    ) บัตรประชาชน (    ) บัตรขาราชการ (    ) บัตรตางดาว เลขท่ี……………………………

สถานภาพสถานภาพสถานภาพสถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  ชื่อ-นามสกุล (คูสมรส) ............................................................................................................... 

ทีอ่ยูปจจUบนัทีอ่ยูปจจUบนัทีอ่ยูปจจUบนัทีอ่ยูปจจUบนั    (    ) ตามบัตรประชาชน (    ) ท่ีอยูอื่น – กรุณาระบุรายละเอียดดานลางน้ี :  

เลขท่ี …………................ หมูบาน/คอนโด ............................................................... ถนน............................. แขวง/ตําบล ................................................................. 

เขต/อําเภอ ................................................................ จังหวัด .......................................................................... รหัสฯ ......................... ประเทศ.................................

อาชพีอาชพีอาชพีอาชพี    (    ) เกษตรกร (    ) แมบาน/พอบาน (    ) พระภิกษุ/นักบวช (    ) นักลงทุน (    ) นักศึกษา 

(    ) เกษียณ (    ) ขาราชการ (    ) ครู/อาจารย (    ) นักการเมือง (    ) พนักงานบร�ษัท (    ) พนักงานรัฐว�สาหกิจ 

(    ) แพทย/พยาบาล (    ) ธุรกิจครอบครัว (    ) เจาของกิจการ (    ) อาชีพอิสระ (    ) อื่นๆ คือ  …………………………………….………. 

สถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงานสถานทีท่าํงาน    ชื่อ ………………………………......................................................... เลขท่ี ………………… อาคาร/ชั้น ………………............................................. 

ถนน ……………………………………........................ แขวง/ตําบล ................................................................ เขต/อําเภอ ………………............................................. 

จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย .................. ประเทศ ............................... ตําแหนงงาน …………………………………........................................................ 

ประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิประเภทธรุกจิ    (    ) คาของเกา (    ) โรงแรม/ภัตตาคาร (    ) การเง�น/ธนาคาร (    ) สหกรณ/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/ศาลเจา/มัสยิด 

(    ) อาว~ธยุทธภัณฑ (    ) ประกันภัย/ประกันชีว�ต (    ) อสังหาร�มทรัพย (    ) คาอัญมณี/ทอง (    ) สถานบร�การ ตาม กม.วาดวยสถานบร�การ 

(    ) ธุรกิจนําเท่ียว/ทัวร (    ) รับแลกเปล่ียนเง�นตรา (    ) ธุรกิจโอนเง�น (    ) คาสิโน/การพนัน (    ) ธุรกิจจัดหาคนทํางานระหวางประเทศ 

(    ) มหาว�ทยาลัย/โรงเร�ยน/สถานศึกษา (    ) อื่นๆ คือ…………………………………………………..................................................................................... 

ขอมลูเพ$อ่การตดิตอขอมลูเพ$อ่การตดิตอขอมลูเพ$อ่การตดิตอขอมลูเพ$อ่การตดิตอ    หมายเลขโทรศัพทมือถือ ………………………...................... อีเมล …………………………………………………………………….......................

ชองทางการรบัเอกสารจากบร�ษทัฯชองทางการรบัเอกสารจากบร�ษทัฯชองทางการรบัเอกสารจากบร�ษทัฯชองทางการรบัเอกสารจากบร�ษทัฯ   (เลือกขอเดียว) (    ) อีเมล (    ) ท่ีอยูปจจUบัน (    ) ท่ีทํางาน (    )  ตามบัตรประชาชน 

วตัถปุระสงคการลงทนุ วตัถปุระสงคการลงทนุ วตัถปุระสงคการลงทนุ วตัถปุระสงคการลงทนุ                                     (    ) เพ$่อการเกษียณ            (    ) เพ$่อสิทธิทางภาษี (    ) สรางรายได (    ) อื่นๆ ……................................................................ 

ประเทศของแหลงทีม่าของรายไดประเทศของแหลงทีม่าของรายไดประเทศของแหลงทีม่าของรายไดประเทศของแหลงทีม่าของรายได    ////    เง�นลงทุนเง�นลงทุนเง�นลงทุนเง�นลงทุน        (    ) ประเทศไทย (    ) ตางประเทศ คือ ………………………………………………………....................

แหลงทีม่าของรายไดแหลงทีม่าของรายไดแหลงทีม่าของรายไดแหลงทีม่าของรายได  (เลือกไดหลายขอ)                        (    ) เง�นเดือน    (    ) มรดก       (    ) เง�นออม (    ) การลงทุน (    ) เง�นเกษียณ   (    ) ธุรกิจ (    ) อื่นๆ …………............. 

รายไดตอเดอืน (บาท)รายไดตอเดอืน (บาท)รายไดตอเดอืน (บาท)รายไดตอเดอืน (บาท)                                                         (    ) < 15,000    (    ) 15,001 - 30,000                 (    )  30,001 - 50,000 (    ) 50,001 - 100,000  

(    ) 100,001 - 500,000        (    ) 500,001-1,000,000      (    ) 1,000,001 – 4,000,000     (    )  4,000,001 – 10,000,000          (    ) > 10,000,000  

ผูรบัผลประโยชนทีแ่ทจร�งผูรบัผลประโยชนทีแ่ทจร�งผูรบัผลประโยชนทีแ่ทจร�งผูรบัผลประโยชนทีแ่ทจร�ง         (    ) ขาพเจา                         (    )  บุคคลอื่น คือ .............................................................................................................................................. 

2.  ว�ธกีารชาํระราคาและการวาง2.  ว�ธกีารชาํระราคาและการวาง2.  ว�ธกีารชาํระราคาและการวาง2.  ว�ธกีารชาํระราคาและการวางหลกัประกนัหลกัประกนัหลกัประกนัหลกัประกนั                

จายจายจายจายชําระคาซือ้ชําระคาซือ้ชําระคาซือ้ชําระคาซือ้    / / / / รบัเง�นคาขายหลกัทรพัยรบัเง�นคาขายหลกัทรพัยรบัเง�นคาขายหลกัทรพัยรบัเง�นคาขายหลกัทรพัย    ////    รบัเง�นปนผลรบัเง�นปนผลรบัเง�นปนผลรบัเง�นปนผล    ////    ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย รวมถงึสทิธอิืน่ๆ ทีเ่ปนตวัเง�นรวมถงึสทิธอิืน่ๆ ทีเ่ปนตวัเง�นรวมถงึสทิธอิืน่ๆ ทีเ่ปนตวัเง�นรวมถงึสทิธอิืน่ๆ ทีเ่ปนตวัเง�น    โดยใหบร�ษัทฯ    หักบัญชีเง�นฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)   

โดยขาพเจาจะสมัครหัก / โอนเง�น บัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) : 

(    )  กรอกหนังสือขอใหหักบัญชีเง�นฝาก        (    ) สมัครบร�การหักบัญชีเง�นฝากผาน website ของบร�ษัท        (    )  สมัครบร�การหักบัญชีเง�นฝากผานเคร1่อง ATM 

การนาํเง�นคาขายมาชาํระราคาคาซือ้หลกัทรพัยการนาํเง�นคาขายมาชาํระราคาคาซือ้หลกัทรพัยการนาํเง�นคาขายมาชาํระราคาคาซือ้หลกัทรพัยการนาํเง�นคาขายมาชาํระราคาคาซือ้หลกัทรพัยในบญัชีในบญัชีในบญัชีในบญัชี    Cash AccountCash AccountCash AccountCash Account        ขอใหบร�ษัทฯ : 

(    )  นําเง�นหลักประกันมาชําระคาซื้อทุกครั้งเปนการถาวร   (    )  นําเง�นหลักประกันมาชําระคาซื้อโดยขาพเจาจะแจงทางโทรศัพท 

การนาํเง�นคาขายมาวางเปนการนาํเง�นคาขายมาวางเปนการนาํเง�นคาขายมาวางเปนการนาํเง�นคาขายมาวางเปนหลกัประกนัในบญัชีหลกัประกนัในบญัชีหลกัประกนัในบญัชีหลกัประกนัในบญัชี    Cash AccountCash AccountCash AccountCash Account        ขอใหบร�ษัทฯ : 

(     )  นําเง�นคาขายมาวางเปนหลักประกันจนครบ 20% ของวงเง�นอนุมัติทุกครั้งเปนการถาวร  สวนท่ีเหลือใหคืนขาพเจาตามเง1่อนไขขางตน 

(     )  นําเง�นคาขายมาวางเปนหลักประกัน  โดยขาพเจาจะแจงทางโทรศัพทเปนคราวๆ 

SSSSINGLE COLLATERALINGLE COLLATERALINGLE COLLATERALINGLE COLLATERAL    (    )  ขอใชบร�การระบบ Collaterals Wallet ของบร�ษัทฯ 

3.   3.   3.   3.   FATCAFATCAFATCAFATCA            ----        ทานมคีณุสมบตัิทานมคีณุสมบตัิทานมคีณุสมบตัิทานมคีณุสมบตัิ    ‘‘‘‘ขอใดขอหนึง่ขอใดขอหนึง่ขอใดขอหนึง่ขอใดขอหนึง่’’’’    ตอไปนีห้ร1อไมตอไปนีห้ร1อไมตอไปนีห้ร1อไมตอไปนีห้ร1อไม    



บมจ.หลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส  Version Control 2020/11 

 

4 ทานเคยมีประสบการณหร1อมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปน้ีบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

 ก. เง�นฝากธนาคาร                                       ข. พันธบัตรรัฐบาล / กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  

 ค. หุนกู / กองทุนรวมตราสารหน้ี                  ง. หุนสามัญ / กองทุนรวมหุน / สินทรัพยอื่นท่ีมีความเส่ียงสูง  

5 ระยะเวลาท่ีทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเง�นลงทุนน้ี    

 ก. ไมเกิน 1 ป                    ข. ต้ังแต 1 แตนอยกวา 3 ป                     ค. ต้ังแต 3 ป ถึง 5 ป                  ง. มากกวา 5 ป 

6 ความสามารถในการรับความเส่ียงของทานคือ   

 ก. เนนเง�นตนปลอดภัย ไดรับผลตอบแทนต่ําแตสม่ําเสมอ ข. เนนผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอแตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเง�นตนไดบาง 

 ค. เนนผลตอบแทนท่ีสูงขY้นแตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเง�นตนไดมากขY้น ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแตอาจสูญเง�นตนสวนใหญได 

7 เม่ือพ�จารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนท่ีอาจเกิดขY้นดานลาง ทานเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากท่ีสุด   

 

 

ก. กลุมการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย 

 ข. กลุมการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1% 

 ค. กลุมการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5% 

ง. กลุมการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15% 

8 ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินท่ีมีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก  แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร  

 ก. กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน                                ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหน่ึง                           

 ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรับสูงขY้น   

 9   ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได  เม่ือมูลคาเง�นลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด  

 ก. 5% หร1อ นอยกวา            ข. 5%-10%              ค. 10%-20%     ง. มากกวา 20% ขY้นไป 

10 หากปท่ีแลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปน้ีทานพบวามูลคาเง�นลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร  

 ก. ตกใจ ตองการขายพอรตท่ีเหลือทิ�ง          ข. กังวลใจและจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางสวน

ไปลงในทรัพยสินท่ีเส่ียงนอยลง 

ค. อดทนถือตอไปได และรอ

ผลตอบแทนปรับตัวกลับมา                         

ง. ยังม่ันใจ  เขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพ��มเง�น

ลงทุนเพ$่อเฉล่ียตนทุน 

การประเมนิดานอืน่ๆการประเมนิดานอืน่ๆการประเมนิดานอืน่ๆการประเมนิดานอืน่ๆ::::    

11 ‘กรณีการลงทุนในอนุพันธ/หุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง’   หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเง�น

ลงทุนท้ังหมดและอาจตองลงเง�นชดเชยเพ��มบางสวน ทานยอมรับไดหร1อไม 

 ก. ไมได                                ข. ได   

12   ‘กรณีการลงทุนในตางประเทศ’   นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไดเพaยงใด 

 ก. ไมได                                ข. ได   

13   การประเมินความรูความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)       กรุณาทําเคร1่องหมายคําตอบของทานในชอง ‘ใช’ / ‘ไมใช’ ใชใชใชใช    ไมใชไมใชไมใชไมใช    

   13.1  ทานเคยไดรับประกาศนียบัตรหร1อปร�ญญาในสาขาใดสาขาหน่ึงดังตอไปน้ีหร1อไม   

   การเง�น / การบัญชี / ตลาดทุน / บร�หารธุรกิจ / IT-ว�ศวกรรมทางการเง�น / คณิตศาสตรประกันภัย / พาณิชยศาสตร / เศรษฐศาสตร   

   ชื่อสถาบัน  ปท่ีสําเร็จการศึกษา   

   13.2  ทานไดรับคุณว~ฒิทางการเง�นอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีหร1อไม   

    CFA / CISA / CFP / FRM / อื่นๆ คือ:  

    13.3   ในระยะ 10 ปท่ีผานมา ทานเคยทํางานในดานใดดานหน่ีงตอไปน้ีเปนเวลา 3 ปติดตอกันหร1อไม    

     พัฒนา-บร�หารจัดการ-ว�เคราะห-ขาย-เปนว�ทยากรเก่ียวกับผลิตภัณฑทางการลงทุน / งานบัญชี / กฎหมาย / ประกันภัย / ความเส่ียงทางการเง�น 

    13.4   ในระยะ 10 ปท่ีผาน ทานเคยลงทุนในผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหน่ึงดังตอไปน้ีเปนเวลา 3 ปติดตอกันหร1อไม   

     Hedge fund / exotic derivatives / unrated bond / hybrid securities / perpetual bond / structured notes / derivatives   

   ขขขขาพเจาไดรบัการอธบิายาพเจาไดรบัการอธบิายาพเจาไดรบัการอธบิายาพเจาไดรบัการอธบิายจากเจาหนาทีข่องบร�ษทัฯจากเจาหนาทีข่องบร�ษทัฯจากเจาหนาทีข่องบร�ษทัฯจากเจาหนาทีข่องบร�ษทัฯเกีย่วกบัลกัษณะผลติภณัฑตลอดเกีย่วกบัลกัษณะผลติภณัฑตลอดเกีย่วกบัลกัษณะผลติภณัฑตลอดเกีย่วกบัลกัษณะผลติภณัฑตลอดจนจนจนจนความเสีย่งทีเ่กีย่วของความเสีย่งทีเ่กีย่วของความเสีย่งทีเ่กีย่วของความเสีย่งทีเ่กีย่วของโดยละเอยีดแลว โดยละเอยีดแลว โดยละเอยีดแลว โดยละเอยีดแลว ขาพเจาไดศกึษาทาํความเขาใจลกัษณะผลติภณัฑและขาพเจาไดศกึษาทาํความเขาใจลกัษณะผลติภณัฑและขาพเจาไดศกึษาทาํความเขาใจลกัษณะผลติภณัฑและขาพเจาไดศกึษาทาํความเขาใจลกัษณะผลติภณัฑและ

ความเสีย่งทีเ่กีย่วของอยางดีความเสีย่งทีเ่กีย่วของอยางดีความเสีย่งทีเ่กีย่วของอยางดีความเสีย่งทีเ่กีย่วของอยางดีแลวแลวแลวแลวจYงขอเปดบญัชเีพ$อ่การลงทนุของขาพเจากบับร�ษทัฯจYงขอเปดบญัชเีพ$อ่การลงทนุของขาพเจากบับร�ษทัฯจYงขอเปดบญัชเีพ$อ่การลงทนุของขาพเจากบับร�ษทัฯจYงขอเปดบญัชเีพ$อ่การลงทนุของขาพเจากบับร�ษทัฯ    ขาพเจารบัรองวาขาพเจาเปนผูใหรายละเอยีดขางตนซึง่เปนขอมลูทีเ่ปนความจร�งถกูตองครบถวนขาพเจารบัรองวาขาพเจาเปนผูใหรายละเอยีดขางตนซึง่เปนขอมลูทีเ่ปนความจร�งถกูตองครบถวนขาพเจารบัรองวาขาพเจาเปนผูใหรายละเอยีดขางตนซึง่เปนขอมลูทีเ่ปนความจร�งถกูตองครบถวนขาพเจารบัรองวาขาพเจาเปนผูใหรายละเอยีดขางตนซึง่เปนขอมลูทีเ่ปนความจร�งถกูตองครบถวน    

ทุกประการ  ขาพเจาทราบทุกประการ  ขาพเจาทราบทุกประการ  ขาพเจาทราบทุกประการ  ขาพเจาทราบและตกลงและตกลงและตกลงและตกลงววววาหากมกีารเปลีย่นแปลงขอมลูใดๆในภายหลงั ขาพเจาจะแจงใหบร�ษทัฯทราบตามรปูแบบที่บร�ษทัฯกาํหนดาหากมกีารเปลีย่นแปลงขอมลูใดๆในภายหลงั ขาพเจาจะแจงใหบร�ษทัฯทราบตามรปูแบบที่บร�ษทัฯกาํหนดาหากมกีารเปลีย่นแปลงขอมลูใดๆในภายหลงั ขาพเจาจะแจงใหบร�ษทัฯทราบตามรปูแบบที่บร�ษทัฯกาํหนดาหากมกีารเปลีย่นแปลงขอมลูใดๆในภายหลงั ขาพเจาจะแจงใหบร�ษทัฯทราบตามรปูแบบที่บร�ษทัฯกาํหนดโดยพลนัโดยพลนัโดยพลนัโดยพลนั        
   

 

ลงนาม 

  

ลูกคา 

  

ลงนาม 

  

ผูแนะนําการลงทุน /  

เจาหนาท่ีบร�ษัท  (                                                                                              )    (                                                                                          ) 

 
สวนนีส้ําหรบัเจาหนาทีบ่ร�ษทั   สวนนีส้ําหรบัเจาหนาทีบ่ร�ษทั   สวนนีส้ําหรบัเจาหนาทีบ่ร�ษทั   สวนนีส้ําหรบัเจาหนาทีบ่ร�ษทั   ----                ผลการประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ / คาํแนะนาํเร1อ่งการจดัสรรการลงทนุผลการประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ / คาํแนะนาํเร1อ่งการจดัสรรการลงทนุผลการประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ / คาํแนะนาํเร1อ่งการจดัสรรการลงทนุผลการประเมนิความเหมาะสมในการลงทนุ / คาํแนะนาํเร1อ่งการจดัสรรการลงทนุ    คะแนนของลกูคาคอืคะแนนของลกูคาคอืคะแนนของลกูคาคอืคะแนนของลกูคาคอื     

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

สัดสวนการลงทุน 

เง�นฝาก/ตราสารหนี้- 

ระยะส้ัน 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  

อายุ > 1 ป 

ตราสารหนี้ 

ภาคเอกชน 
ตราสารทุน 

การลงทุนทางเลือก 
(รวมถึงสินคาโภคภณัฑ 
สัญญาซื้อขายลวงหนา) 

< 15 1 เส่ียงตํ่า >60% <20% <10% <5% 

15-21 2 เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า <20% <70% <20% <10% 

22-29 3 เส่ียงปานกลางคอนขางสูง <10% <60% <30% <10% 

30-36 4 เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 

37 ขY้นไป 5 เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

ลงช่ือผูประเมิน / วันที่  ลงช่ือผูตรวจสอบ / วันที่  
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ยินดีตอนรับสูบร�การของยินดีตอนรับสูบร�การของยินดีตอนรับสูบร�การของยินดีตอนรับสูบร�การของฟ�นันเซีย ไซรัสฟ�นันเซีย ไซรัสฟ�นันเซีย ไซรัสฟ�นันเซีย ไซรัส     
บร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ”) ขอขอบคุณลูกคาผูทรงเกียรติท่ีไววางใจเลือกใชบร�การของบร�ษัทฯ  

บร�ษัทฯ เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 24 ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังไดรับ

ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยไดเขาเปนสมาชิกของบร�ษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และนอกจากธุรกิจดังกลาว

ขางตน บร�ษัทฯ ยังไดข@้นทะเบียนเปนที่ปร@กษาประเภท  A ใหบร�การในฐานะที่ปร@กษาสาขาการเง�นกับกระทรวงการคลัง และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหทํา

หนาท่ีท่ีปร@กษาทางการเง�นอีกดวย เพF่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาผูทรงเกียรติ บร�ษัทฯ ขอสรุปลักษณะท่ีสําคัญของการใหบร�การดานการเง�นของบร�ษัทฯ ดังน้ี  

1. ขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�นฉบับน้ี จะใชกับการใหบร�การของบร�ษัทฯ ท้ังหมด โดยจะกําหนดขอสัญญาท่ีสําคัญ เชน  

1.1 เอกสารธุรกรรม  

1.2 คํารับรองและคํายืนยัน  

1.3 คําส่ังและรายงาน  

1.4 ขอตกลงในการรับผิดชดใชและความรับผิด  

1.5 หลักประกันและทรัพยสินของลูกคา  

1.6 การทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต และผานทางโทรศัพท  

1.7 เหตุแหงการผิดนัด  

1.8 ความเส่ียง  

1.9 การบอกเลิกธุรกรรม  

2. นอกจากนี้ ธุรกรรมแตละประเภทจะมีขอกําหนดและเงG่อนไขเพMNมเติมเฉพาะของแตละธุรกรรม ซึ่งขอกําหนดและเงG่อนไขเพMNมเติมดังกลาวจะรวมอยูในขอกําหนดและ

เงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�นฉบับน้ีไวดวยกัน ไดแก  

2.1 ขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเง�นสด  

2.2 ขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพย  

2.3 ขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ  

2.4 ขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยท่ีจะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

2.5 ขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account)  

ขอกําหนดเฉพาะของธุรกรรมแตละประเภทซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นเฉพาะของธุรกรรมแตละประเภทซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นเฉพาะของธุรกรรมแตละประเภทซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นเฉพาะของธุรกรรมแตละประเภทซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นจะมีผลผูกพันระหวางบร�ษัทฯจะมีผลผูกพันระหวางบร�ษัทฯจะมีผลผูกพันระหวางบร�ษัทฯจะมีผลผูกพันระหวางบร�ษัทฯ    และลูกคาตอเมื่อและลูกคาตอเมื่อและลูกคาตอเมื่อและลูกคาตอเมื่อ

ลูกคาไดเขาลูกคาไดเขาลูกคาไดเขาลูกคาไดเขาทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมนั้นๆนั้นๆนั้นๆนั้นๆ    กับบร�ษัทฯกับบร�ษัทฯกับบร�ษัทฯกับบร�ษัทฯ    โดยลูกคาไมจโดยลูกคาไมจโดยลูกคาไมจโดยลูกคาไมจะะะะตองลงนามในขอตองลงนามในขอตองลงนามในขอตองลงนามในขอกําหนดกําหนดกําหนดกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้งเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้งเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้งเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้ง    หรGออีกนัยหนึ่งหากลูกคาไมไดใชบร�การนั้นๆหรGออีกนัยหนึ่งหากลูกคาไมไดใชบร�การนั้นๆหรGออีกนัยหนึ่งหากลูกคาไมไดใชบร�การนั้นๆหรGออีกนัยหนึ่งหากลูกคาไมไดใชบร�การนั้นๆ    ของบร�ษัทฯของบร�ษัทฯของบร�ษัทฯของบร�ษัทฯ    

ลูกคาก็จะไมผูกพันโดยขอกําหนดเพMNมเติมเฉพาะของธุรกรรมนั้นๆลูกคาก็จะไมผูกพันโดยขอกําหนดเพMNมเติมเฉพาะของธุรกรรมนั้นๆลูกคาก็จะไมผูกพันโดยขอกําหนดเพMNมเติมเฉพาะของธุรกรรมนั้นๆลูกคาก็จะไมผูกพันโดยขอกําหนดเพMNมเติมเฉพาะของธุรกรรมนั้นๆ    ดังนั้นลูกคาจ@งตองอานขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นประกอบกับขอกําหนดดังนั้นลูกคาจ@งตองอานขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นประกอบกับขอกําหนดดังนั้นลูกคาจ@งตองอานขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นประกอบกับขอกําหนดดังนั้นลูกคาจ@งตองอานขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นประกอบกับขอกําหนด

เพMNมเติมเฉพาะขอเพMNมเติมเฉพาะขอเพMNมเติมเฉพาะขอเพMNมเติมเฉพาะของธุรกรรมที่ลูกคาใชบร�การจากบร�ษัทฯงธุรกรรมที่ลูกคาใชบร�การจากบร�ษัทฯงธุรกรรมที่ลูกคาใชบร�การจากบร�ษัทฯงธุรกรรมที่ลูกคาใชบร�การจากบร�ษัทฯ    เนื่องจากธุรกรรมแตละประเภทมีความเสี่ยงในการเนื่องจากธุรกรรมแตละประเภทมีความเสี่ยงในการเนื่องจากธุรกรรมแตละประเภทมีความเสี่ยงในการเนื่องจากธุรกรรมแตละประเภทมีความเสี่ยงในการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมแตกตางกันแตกตางกันแตกตางกันแตกตางกัน    ลูกคาจ@งตองอานและศึกษาเอกสารลูกคาจ@งตองอานและศึกษาเอกสารลูกคาจ@งตองอานและศึกษาเอกสารลูกคาจ@งตองอานและศึกษาเอกสาร

เปดเผยความเสี่ยงที่แนบอยูกับขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นๆเปดเผยความเสี่ยงที่แนบอยูกับขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นๆเปดเผยความเสี่ยงที่แนบอยูกับขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นๆเปดเผยความเสี่ยงที่แนบอยูกับขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นๆ    กอนตัดสินใจเขากอนตัดสินใจเขากอนตัดสินใจเขากอนตัดสินใจเขาทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรม     

บร�ษัทฯ หวังเปนอยางยิNงวา ทานลูกคาจะพ^งพอใจในการใหบร�การของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี หากทานมีขอเสนอแนะ และ/หรGอ ตองการรับทราบขอมูลหรGอคําแนะนําเพMNมเติม ทานสามารถ

ติดตอกับบร�ษัทฯ ทางชองทางท่ีบร�ษัทกําหนดไว  
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สารบัญสารบัญสารบัญสารบัญ     

ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น    

1.1.1.1. ขอความเบือ้งตนขอความเบือ้งตนขอความเบือ้งตนขอความเบือ้งตน ............................................................................................................................................................................................................. 3 

2.2.2.2. คาํจาํกดัความและการตคีวามคาํจาํกดัความและการตคีวามคาํจาํกดัความและการตคีวามคาํจาํกดัความและการตคีวาม ........................................................................................................................................................................................... 3 

3.3.3.3. เอกสารธรุกรรมเอกสารธรุกรรมเอกสารธรุกรรมเอกสารธรุกรรม ............................................................................................................................................................................................................. 4 

4.4.4.4. คาํรบัรองและคาํยนืยันคาํรบัรองและคาํยนืยันคาํรบัรองและคาํยนืยันคาํรบัรองและคาํยนืยัน ..................................................................................................................................................................................................... 6 

5.5.5.5. กฎและระเบยีบกฎและระเบยีบกฎและระเบยีบกฎและระเบยีบ................................................................................................................................................................................................................. 7 
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7.7.7.7. ขอตกลงในการรบัผดิชดใชและความรบัผดิขอตกลงในการรบัผดิชดใชและความรบัผดิขอตกลงในการรบัผดิชดใชและความรบัผดิขอตกลงในการรบัผดิชดใชและความรบัผดิ ......................................................................................................................................................................... 8 

8.8.8.8. หลกัประกนัหลกัประกนัหลกัประกนัหลกัประกนั .................................................................................................................................................................................................................... 9 
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ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น        

ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้    โดยและระหวาง  

(1)(1)(1)(1) บร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จําบร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จําบร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จําบร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)กัด (มหาชน)กัด (มหาชน)กัด (มหาชน)    ซึ ่งมีสํานักงานจดทะเบียนตั ้งอยู ที ่ ชั ้น 18,25 อารคารดิ ออฟฟ�ศเศส แอทเซ็นทรัลเว�ลด เลขที ่ 999/9                      

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งตอไปในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีเรbยกวา “บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ”) ฝายหน่ึง กับ  

(2)(2)(2)(2) ซึ ่งซึ ่งซึ ่งซึ ่ง___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ มีที ่อยู อยู ที ่ _______________________________________________________________ 

___________________________________________________ (ซึ่งตอไปในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้เรbยกวา “ลูกคาลูกคาลูกคาลูกคา”) อีกฝายหนึ่งคูสัญญาทั้งสองฝายได   

ตกลงกันดังตอไปน้ี  

1.1.1.1. ขอความเบื้องตนขอความเบื้องตนขอความเบื้องตนขอความเบื้องตน        

1.1 ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาท่ี ความรับผิด ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ โดยท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมตางๆ ท่ีลูกคาไดเขาทํา หรGอ

จะไดเขาทํากับบร�ษัทฯ ภายใตเอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวของ  

1.2 ขอกําหนดเพMNมเติมท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมแตละประเภท และเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวของถือเปนสวนหน่ึงของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี  

2.2.2.2. คําจําคําจําคําจําคําจํากัดความและการตีความกัดความและการตีความกัดความและการตีความกัดความและการตีความ        

2.1 คําดังตอไปนี้ หากไมไดนิยามไวเปนการเฉพาะ หรGอมิไดนิยามไวในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภทเปนการเฉพาะ ใหมีความหมายตามที่ได

นิยามไวดังตอไปน้ี  

(ก) “กฎหมายกฎหมายกฎหมายกฎหมาย” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวbยนหรGอคําสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ หนวยงานราชการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย สมาคมบร�ษัทหลักทรัพยไทย สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบร�โภค กรมสรรพากร หรGอสมาคมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

หลักทรัพย รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นใดท่ีอาจเก่ียวของกับการลงทุน การสงออก/นําเขาเง�นหรGอทรัพยสินลงทุน การปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น

และการกอการราย หรGอเรG่องอื่นๆ รวมถึง กฎ คําส่ัง ประกาศ (ไมวาจะมีผลเปนกฎหมายหรGอไม) ท่ีออกโดยรัฐบาล ราชการ หรGอหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

(ท้ังในและตางประเทศ) ท่ีใชบังคับอยูในขณะท่ีเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี หรGอท่ีจะไดแกไขเพMNมเติมตอไป  

(ข) “การการการการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตผานระบบอินเทอรเน็ตผานระบบอินเทอรเน็ตผานระบบอินเทอรเน็ต” หมายถึง การซื้อขายท่ีกระทําผานระบบท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี  

(1) การเชื่อมผานระบบเครGอขายท่ัวไป (Public Network) 

(2) มีผูใหบร�การอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ท่ีใหบร�การเปนการท่ัวไป (Public Service) และ 

(3) มีระบบคอมพMวเตอรที่ใชในการรับหรGอสงคําสั่งซื้อขายผานอินเทอรเน็ต (Order Management) แยกตางหากจากระบบคอมพMวเตอรที่ใชในการรับหรGอสง

คําสั่งซื้อขายผานเจาหนาที่รับอนุญาตของบร�ษัทฯ (Broker Front Office) หรGอการซื้อขายผานอินเทอรเน็ตในลักษณะอื่นใด และ/หรGอ ว�ธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ ตลาดอนุพันธ และ/หรGอ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรGอ ก.ล.ต. และ/หรGอ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

กําหนดใหเปนการซื้อขายผานอินเทอรเน็ต  

(ค) “กกกก....ลลลล....ตตตต....” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/ หรGอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

(ง) “ตลาดหลักทรพัยตลาดหลักทรพัยตลาดหลักทรพัยตลาดหลักทรพัย” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา และแหลงกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยอื่นๆ 

ท้ังในและตางประเทศ  

(จ) “ตลาดอนุพนัธตลาดอนุพนัธตลาดอนุพนัธตลาดอนุพนัธ” หมายถึง บร�ษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาหรGออนุพันธ และแหลงกลางในการ

ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาอื่นๆ ท้ังในและตางประเทศ  

(ฉ) “ชื่อผูใชบร�การชื่อผูใชบร�การชื่อผูใชบร�การชื่อผูใชบร�การ” (Username) หมายถึง กลุมตัวอักษร และ/หรGอตัวเลขที่กําหนดข@้นโดยลูกคา ซึ่งไดตกลงรวมกันกับบร�ษัทฯ วาเปนสัญลักษณแสดงการเขามาใน

ระบบของบร�ษัทฯ โดยลูกคา ซึ่งจะตองใชชื่อผูใชบร�การรวมกับรหัสผาน (Password)  

(ช) “รหัสผานรหัสผานรหัสผานรหัสผาน” (Password) หมายถึง กลุมตัวอักษร และ/หรGอตัวเลขท่ีกําหนดข@้นโดยลูกคา ซึ่งไดตกลงรวมกันกับบร�ษัทฯ วาเปนสัญลักษณแสดงการเขามาในระบบของ

บร�ษัทฯ โดยลูกคา ซึ่งจะตองใชรหัสผานรวมกับชื่อผูใชบร�การ (Username) 

(ซ) “ธุรกรรมธุรกรรมธุรกรรมธุรกรรม” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย และ/หรGอการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา การกูยืมเพF่อซื้อขายหลักทรัพย และ/หรGอการยืมและใหยืมหลักทรัพย และ/

หรGอการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ และ/หรGอ การซื้อขายหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทฯ และ/หรGอ การซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ

หนวยลงทุน รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งบร�ษัทฯ ไดกําหนดเพMNมเติมเพF่อใหใชบังคับตามขอตกลงและเงG่อนไขฉบับน้ี และขอตกลงและเงG่อนไขเฉพาะตามขอกําหนดเพMNมเติมท่ี

เก่ียวของกับธุรกรรมแตละประเภทดังกลาว  

(ฌ) “บัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคา” หมายถึง บัญชีเง�นฝากตามขอ 3.2 (ค)  

(ญ) “บัญชีเพF่อการบัญชีเพF่อการบัญชีเพF่อการบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรม” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บัญชีกูยืมเพF่อซื้อขายหลักทรัพย บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย 

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ บัญชีซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) หรGอบัญชีอื่นใดท่ีลูกคาเปดไวกับบร�ษัทฯ อันเก่ียวเน่ืองกับการทําธุรกรรมของ

ลูกคา เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะ  

(ฎ) “บัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัทบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัทบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัทบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท” หมายถึง บัญชีเง�นฝากตามขอ 3.2 (ง)  

(ฏ) “พพพพ....รรรร....บบบบ. . . . ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ตามท่ีไดมีการแกไขเพMNมเติม  

(ฐ) “พพพพ....รรรร....บบบบ. . . . สัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนาสัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ตามท่ีไดมีการแกไขเพMNมเติม  

(ฑ) “พพพพ....รรรร....บบบบ. . . . หลักทรัพยฯหลักทรัพยฯหลักทรัพยฯหลักทรัพยฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตามท่ีไดมีการแกไขเพMNมเติม  
(ฒ) “รหัสประจํารหัสประจํารหัสประจํารหัสประจําตัวตัวตัวตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุมตัวเลขที่บร�ษัทฯ ไดสงมอบใหแกลูกคา หรGอกลุมตัวเลขที่กําหนดข@้นโดยลูกคาในภายหลัง โดยที่ลูกคาและบร�ษัทฯ ตกลง

รวมกันวาจะเปนเครG่องบงชี้ในการทํารายการของลูกคาภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี  
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(ณ) “ลูกคาลูกคาลูกคาลูกคา” หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล บร�ษัท หางหุนสวน หรGอนิติบุคคล และในกรณีที่ลูกคาประกอบดวยกลุมบุคคลมากกวาหนึ่งรายข@้นไป คําวา “ลูกคา” ใหหมาย

รวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรGอทั้งหมดของกลุมบุคคลนั้น แลวแตกรณี และใหหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกคามอบหมายหรGอยินยอมใหกระทําการซื้อหรGอขาย

หลักทรัพยหรGอการอื่นใดตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีแทนหรGอในนามของลูกคาดวย  

(ด) “วันวันวันวันทําการทําการทําการทําการ” หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณิชยเปดทําการโดยท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใชวันเสารหรGอวันอาทิตย หรGอวันท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใหเปน

วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย  

(ต) “วงเง�นการวงเง�นการวงเง�นการวงเง�นการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรม” หมายถึง มูลคาวงเง�นที่กําหนดไวโดยดุลพMนิจของบร�ษัทฯ ในการที่จะอนุญาตใหลูกคาสามารถกอหนี้และภาระผูกพันใดๆ กับบร�ษัทฯ ได 

สําหรับการทําธุรกรรมแตละประเภทและการทําธุรกรรมโดยรวมท้ังหมด โดยวงเง�นการทําธุรกรรมของธุรกรรมแตละประเภทอาจมีการกําหนดใหแตกตางกันได  

(ถ) “เว ็บไซตเว ็บไซตเว ็บไซตเว ็บไซต” (Website) หมายถึง Website ของบร�ษัทฯ ภายใต domain name ชื ่อ www.fnsyrus.com และ/หรGอ http://www.dwarrant24.com/ หรGอในชื ่อ 

domain name อื่นท่ีอาจจะมีการเพMNมเติมหรGอเปล่ียนแปลงในอนาคต  

(ท) “ศูนยรบัฝากหลกัทรพัยศูนยรบัฝากหลกัทรพัยศูนยรบัฝากหลกัทรพัยศูนยรบัฝากหลกัทรพัย” หมายถึง บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรGอบุคคล นิติบุคคล หรGอองคกรอื่นใดซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายให

เปนศูนยกลางในการใหบร�การรับฝากและถอนหลักทรัพย รวมทั้งบร�การที่เกี่ยวของเพF่อประโยชนในการหักบัญชีหลักทรัพยและใหบร�การอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและ

ตางประเทศ  

(ธ) “สมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยสมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยสมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยสมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย” หมายถึง สมาคมอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย และ/หรGอ สัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งทําหนาที่หลักในการเปน

องคกรกํากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ท้ังในและตางประเทศ  

(น) “สําสําสําสํานักงานนักงานนักงานนักงาน    กกกก....ลลลล....ตตตต....” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(บ)  “สําสําสําสํานักหักบัญชีนักหักบัญชีนักหักบัญชีนักหักบัญชี” หมายถึง บร�ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรGอบุคคล นิติบุคคล หรGอองคกรอื่นใดซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหเปนศูนยกลาง

การชําระราคา รวมท้ังบร�การท่ีเก่ียวของเพF่อประโยชนในการชําระราคาและใหบร�การอื่นๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ  

(ป) “หนวยงานกาํหนวยงานกาํหนวยงานกาํหนวยงานกาํกบัดแูลตางประเทศกบัดแูลตางประเทศกบัดแูลตางประเทศกบัดแูลตางประเทศ” หมายถึง หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรGอกฎหมายอื่นใดในทํานองเดียวกัน

ท่ีเก่ียวของกับตลาดทุนของตางประเทศ  

(ผ) “เหตุสุดว�สัยเหตุสุดว�สัยเหตุสุดว�สัยเหตุสุดว�สัย” หมายถึง เหตุสุดว�สัยตามท่ีไดกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

(ฝ) “เหตุแหงการผิดนัดเหตุแหงการผิดนัดเหตุแหงการผิดนัดเหตุแหงการผิดนัด” หมายถึงเหตุตามท่ีกําหนดในขอ 11  

(พ) “เอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรม” หมายถึง ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภททั้งหมด (ไมวาจะไดระบุไวในขอกําหนดและเงG่อนไข

ฉบับน้ี หรGอท่ีจะไดสงใหแกลูกคาเพMNมเติมในภายหนา) คูมือนักลงทุน เอกสารชี้แจง เอกสารเปดเผยความเส่ียง เอกสารเปดบัญชีลูกคา รวมท้ังเอกสาร แบบฟอรมตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมท้ังหมด  

(ฟ) “หลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพย” หมายถึง หลักทรัพยตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ  ท่ีอยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย หรGอหลักทรัพยท่ีธนาคารแหงประเทศไทย

ทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และ/หรGอหลักทรัพยอื่นใดท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ณ วันท่ีทําสัญญาน้ี และตอไปในภายหนา  

(ภ) “หลักทรัพยจดทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียน”    หมายถึง หลักทรัพยท่ีไดรับการจดทะเบียนหรGอไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

(ม) “หลักประกันหลักประกันหลักประกันหลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรม โดยลูกคาตกลงมอบใหแกบร�ษัทฯ ตามท่ีตกลงกันแลวภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด  

(ย) “เอกสารรายงานเอกสารรายงานเอกสารรายงานเอกสารรายงาน” หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย และ/หรGอ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และ/หรGอ หนังสือยืนยันการยืมและใหยืม

หลักทรัพย และ/หรGอเอกสารยืนยันการทําธุรกรรมอื่นใด และ/หรGอ รายงานการลงทุนประจําเดือน (Monthly Statement) รวมถึงขอมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด  

2.2 เวนแตจะไดนิยามเปนอยางอื่นโดยชัดแจง หรGอปรากฏเจตนารมณเปนอยางอื่น ใหถอยคําทั้งหมดในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้มีความหมายตามที่ไดนิยามไวใน

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีคํานิยามตามท่ีกําหนดในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีขัดแยงหรGอไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ให

คํานิยามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของมีผลใชบังคับ  

2.3 การอางถึงกฎหมายหรGอบทบัญญัติของกฎหมายใด ใหหมายความรวมถึงการแกไขหรGอการตรากฎหมายข@้นใหม หรGอบทบัญญัติกฎหมายท่ีออกและใชมีผลบังคับใช

แทนกฎหมายน้ันๆ รวมท้ังกฎเกณฑและกฎระเบียบตางๆ ท่ีออกภายใตกฎหมายน้ัน  

2.4 หัวขอท่ีกําหนดไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี เพF่อประโยชนในการอางอิงเทาน้ัน ไมมีผลตอการตีความขอความในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีแตอยางใด  

2.5 ในกรณีท่ีลูกคาเปนกลุมบุคคลมากกวาหน่ึงบุคคลข@้นไป โดยการเปดบัญชีรวมเพF่อการทําธุรกรรมกับบร�ษัทฯ บุคคลดังกลาวจะถือเปนลูกหน้ีรวม โดยจะตองรับผิด

รวมกันและแทนกันภายใตขอกําหนดเงG่อนไขของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี  

3.3.3.3. เอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรม        

3.1 การใชบังคับเอกสารธุรกรรมการใชบังคับเอกสารธุรกรรมการใชบังคับเอกสารธุรกรรมการใชบังคับเอกสารธุรกรรม     

(ก) ลูกคาตกลงลูกคาตกลงลูกคาตกลงลูกคาตกลงและยอมผูกพันตามและยอมผูกพันตามและยอมผูกพันตามและยอมผูกพันตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้    รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตลรวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตลรวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตลรวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตละประเภทตามที่ไดกําหนดแนบทายขอะประเภทตามที่ไดกําหนดแนบทายขอะประเภทตามที่ไดกําหนดแนบทายขอะประเภทตามที่ไดกําหนดแนบทายขอกําหนดและเงG่อนไขกําหนดและเงG่อนไขกําหนดและเงG่อนไขกําหนดและเงG่อนไข

ฉบับนี้ฉบับนี้ฉบับนี้ฉบับนี้  

(ข) ลูกคาลูกคาลูกคาลูกคาตกลงใหขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีใชบังคับกับธุรกรรมทุกประเภทท่ีลูกคาไดเขาทํากับบร�ษัทฯ (ไมวาจะเปนธุรกรรมท่ีไดเขาทําในวันท่ีของขอกําหนดและเงG่อนไข

ฉบับน้ี หรGอในภายหนา) ในกรณีท่ีลูกคาเขาทําหรGอมีคําส่ังใหบร�ษัทฯ เขาทําธุรกรรมใดๆ เพMNมเติม ลูกคาตกลงวา ลูกคายินยอมผูกพันในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี 

รวมถึงขอกําหนดเฉพาะท่ีกําหนดเงG่อนไขเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภทน้ันๆ โดยลูกคาไมจําเปนตองเขาทําหรGอลงนามในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี หรGอเอกสาร

ใดๆ เพMNมเติมอีก อยางไรก็ดี เพF่อเปนหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บร�ษัทฯ อาจกําหนดใหลูกคาเขาทําหรGอลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกลาว กอนหรGอใน

ภายหลังการเขาทําหรGอการมีคําส่ังใหบร�ษัทฯ เขาทําธุรกรรมได  

ขอกําหนดเพMNมเติมขอกําหนดเพMNมเติมขอกําหนดเพMNมเติมขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับสําหรับสําหรับสําหรับธุรกรรมแตละประเภทจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่ธุรกรรมแตละประเภทจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่ธุรกรรมแตละประเภทจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่ธุรกรรมแตละประเภทจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่        

(1)(1)(1)(1) ลูกคาไดมกีารตกลงเขาทําลูกคาไดมกีารตกลงเขาทําลูกคาไดมกีารตกลงเขาทําลูกคาไดมกีารตกลงเขาทําและและและและ////หรGอเขาหรGอเขาหรGอเขาหรGอเขาทาํธุรกรรมทาํธุรกรรมทาํธุรกรรมทาํธุรกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวดวยว�ธีการทีก่ําหนดในขอกําหนดเพMNมเตมิที่เกี่ยวของดังกลาวดวยว�ธีการทีก่ําหนดในขอกําหนดเพMNมเตมิที่เกี่ยวของดังกลาวดวยว�ธีการทีก่ําหนดในขอกําหนดเพMNมเตมิที่เกี่ยวของดังกลาวดวยว�ธีการทีก่ําหนดในขอกําหนดเพMNมเตมิสําหรบัสําหรบัสําหรบัสําหรบัธุรกรรมแตละประเภทธุรกรรมแตละประเภทธุรกรรมแตละประเภทธุรกรรมแตละประเภท    หรGอหรGอหรGอหรGอ

ตามที่บร�ษัทฯตามที่บร�ษัทฯตามที่บร�ษัทฯตามที่บร�ษัทฯ    กําหนดกําหนดกําหนดกําหนด    และและและและ        

(2)(2)(2)(2) บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตามตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตามตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตามตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม        

ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้    ในกรณีมีขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับธุรกรรมประเภทอื่น ในกรณีมีขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับธุรกรรมประเภทอื่น ในกรณีมีขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับธุรกรรมประเภทอื่น ในกรณีมีขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับธุรกรรมประเภทอื่น นอกเหนือจากที่ไดระบุหรGอรวมไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้นอกเหนือจากที่ไดระบุหรGอรวมไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้นอกเหนือจากที่ไดระบุหรGอรวมไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้นอกเหนือจากที่ไดระบุหรGอรวมไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้    บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    จะสงเฉพาะขอกําหนดจะสงเฉพาะขอกําหนดจะสงเฉพาะขอกําหนดจะสงเฉพาะขอกําหนด

เพMNมเติมดังกลาวใหแกลูกคาเพMNมเติมดังกลาวใหแกลูกคาเพMNมเติมดังกลาวใหแกลูกคาเพMNมเติมดังกลาวใหแกลูกคา    โดยขอกําหนดเพMNมเติมดังกลาวจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่ลูกคาไดมีการเขาโดยขอกําหนดเพMNมเติมดังกลาวจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่ลูกคาไดมีการเขาโดยขอกําหนดเพMNมเติมดังกลาวจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่ลูกคาไดมีการเขาโดยขอกําหนดเพMNมเติมดังกลาวจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่ลูกคาไดมีการเขาทําธุรกรรทําธุรกรรทําธุรกรรทําธุรกรรมมมมเพMNมเติมดังกลาวนั้นกับบร�ษัทฯเพMNมเติมดังกลาวนั้นกับบร�ษัทฯเพMNมเติมดังกลาวนั้นกับบร�ษัทฯเพMNมเติมดังกลาวนั้นกับบร�ษัทฯ        

บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการใหบร�การธรุกรรมทัง้หมดหรGอบางประเภทขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการใหบร�การธรุกรรมทัง้หมดหรGอบางประเภทขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการใหบร�การธรุกรรมทัง้หมดหรGอบางประเภทขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการใหบร�การธรุกรรมทัง้หมดหรGอบางประเภท    หากบร�ษทัฯหากบร�ษทัฯหากบร�ษทัฯหากบร�ษทัฯ    เห็นวาลกูคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการเห็นวาลกูคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการเห็นวาลกูคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการเห็นวาลกูคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทําธรุกรรมทําธรุกรรมทําธรุกรรมทําธรุกรรม    

หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯหรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯหรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯหรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ    อาจขัดหรGอแยงตอกฎหมายอาจขัดหรGอแยงตอกฎหมายอาจขัดหรGอแยงตอกฎหมายอาจขัดหรGอแยงตอกฎหมาย    หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯ    โดยลูกคาไมมีสิทธิในการเรbยกรองใหบร�ษัทฯโดยลูกคาไมมีสิทธิในการเรbยกรองใหบร�ษัทฯโดยลูกคาไมมีสิทธิในการเรbยกรองใหบร�ษัทฯโดยลูกคาไมมีสิทธิในการเรbยกรองใหบร�ษัทฯ    รับผิดตอรับผิดตอรับผิดตอรับผิดตอ
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ความเสียหายใดๆความเสียหายใดๆความเสียหายใดๆความเสียหายใดๆ    อันเกิดจากการปฏิเสธการใหบร�การของบร�ษัทฯอันเกิดจากการปฏิเสธการใหบร�การของบร�ษัทฯอันเกิดจากการปฏิเสธการใหบร�การของบร�ษัทฯอันเกิดจากการปฏิเสธการใหบร�การของบร�ษัทฯ    เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษัทฯเวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษัทฯเวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษัทฯเวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษัทฯ    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    

พนักงานพนักงานพนักงานพนักงาน    ตัวแทนหรGอผูตัวแทนหรGอผูตัวแทนหรGอผูตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษัทฯแทนของบร�ษัทฯแทนของบร�ษัทฯแทนของบร�ษัทฯ     

(ค) ลูกคาตกลงวา ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี ขอกําหนดและเงG่อนไขเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตละประเภทท้ังหมด (ไมวาจะไดระบุไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี หรGอท่ี

จะไดสงใหแกลูกคาเพMNมเติมในภายหนา) เอกสารเปดบัญชี รวมทั้งเอกสาร แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทั้งหมด จะถือรวมเปนสัญญาเดียวกันโดยจะระบุ

รวมเรbยกภายใตคํานิยามวา “เอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรม” ” ” ”  

(ง) ในการเขาทําธุรกรรมระหวางคูสัญญาน้ัน เม่ือไดมีการตกลงและยืนยันจากคูสัญญาท้ังสองฝายวาจะเขาทําธุรกรรมดังกลาว (ไมวาการตกลงและยืนยันดังกลาวจะ

ทําเปนลายลักษณอักษร กระทําผานทางระบบอินเทอรเน็ต ทางโทรศัพท หรGอในรูปแบบอื่นใดตามที่บร�ษัทฯ กําหนด) จะถือวาธุรกรรมดังกลาวนั้นมีผลผูกพัน

คูสัญญาทันที และบร�ษัทฯ มีสิทธิยึดถือและดําเนินการตามคําส่ังหรGอความตกลงและยืนยันท่ีไดรับจากลูกคาตามท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควร แมวาในเวลาท่ีไดยืนยันและตก

ลงดังกลาวน้ัน ลูกคาอาจยังมิไดลงนามในเอกสารใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม และแบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกรรมก็ตาม  

(จ) ในกรณีที่ขอความในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขัดแยงกับขอความในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมที่ลูกคาเขาทํา ใหขอความที่กําหนดในขอกําหนด

เพMNมเติมท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมท่ีลูกคาเขาทําน้ันใชบังคับ ท้ังน้ีใหใชบังคับเพ�ยงเทาท่ีเก่ียวของกับเฉพาะธุรกรรมท่ีลูกคาเขาทําน้ัน แตในกรณีท่ีขอความใดในขอกําหนด

และเงG่อนไขฉบับนี้เปนการขยายหรGอเพMNมเติมขอตกลงในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภท หรGอขอตกลงใดในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกบั

ธุรกรรมแตละประเภทเปนการขยายหรGอเพMNมเติมขอตกลงในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี กรณีดังกลาวไมถือวาขอตกลงน้ันขัดกัน  

(ฉ) ในกรณีท่ีลูกคาไดเขาทําหรGอลงนามในสัญญา แบบฟอรม หรGอขอกําหนดและเงG่อนไขใดๆ เก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น หรGอธุรกรรมใดๆ กอนท่ีจะเขาทําและลง

นามในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ ใหถือวาขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ เปนความตกลง

ทั้งหมดระหวางลูกคาและบร�ษัทฯ และใหใชบังคับแทนขอตกลงและความตกลงใดๆ ระหวางลูกคาและบร�ษัทฯ เกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น หรGอธุรกรรมที่

เก่ียวของ ท่ีมีข@้นกอนหนาน้ี 

3.2 การเปดบัญชีเพF่อการการเปดบัญชีเพF่อการการเปดบัญชีเพF่อการการเปดบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรม     

(ก) เพF่อการดําเนินการในการทําธุรกรรมภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นฉบับนี้ ลูกคาตกลงกรอกแบบฟอรมและลงนามในเอกสารเปด

บัญชีลูกคา หนังสือมอบอํานาจ หนังสือขอใหหักบัญชีเง�นฝากธนาคาร และเอกสารท่ีเก่ียวของอื่นๆ ตามแบบท่ีบร�ษัทฯ กําหนด รวมถึง สงมอบเอกสารประกอบอื่นๆ 

ตามที่บร�ษัทฯ รองขอ ซึ่งรวมถือเปนสวนหนึ่งของ“เอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรมเอกสารธุรกรรม” ใหครบถวน และเมื่อบร�ษัทฯ ไดตรวจสอบเอกสารธุรกรรม และตกลงเปดบัญชีใหลูกคาแลว 

บร�ษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบพรอมจัดสงเลขท่ีบัญชีเพF่อใชในการทําธุรกรรมของลูกคาภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�นฉบับน้ี รวมถึง

เอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวของท้ังหมด (ซึ่งตอไปน้ีเรbยกวา “บัญชีเพF่อการบัญชีเพF่อการบัญชีเพF่อการบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรม”)  

(ข) ลูกคาไดอานและรับทราบการชี้แจงจากพนักงานบร�ษัทฯ ถึงกฎหมาย ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมทั้งเอกสารธุรกรรมอื่นๆ ที่

เก่ียวของท้ังหมดเปนอยางดีแลวและตกลงปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

(ค) ลูกคาตกลงที่จะโอนเง�นสดของลูกคามายังบัญชีเง�นฝากที่อยูในชื่อของบร�ษัทฯ เพF่อลูกคาหรGอบัญชีอื่นของบร�ษัทฯ ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที ่  

บร�ษัทฯ ไดแจงใหลูกคา (ซึ่งตอไปน้ีจะเรbยกวา ““““บัญชขีองบร�ษัทเพFอ่ลูกคาบัญชขีองบร�ษัทเพFอ่ลูกคาบัญชขีองบร�ษัทเพFอ่ลูกคาบัญชขีองบร�ษัทเพFอ่ลูกคา”) ตามจํานวน ว�ธีการ และภายในระยะเวลาท่ีบร�ษัทฯ กําหนด ไมวาจะเปนการนําฝากเพF่อเปด

บัญชี หรGอเปนการนําฝากเพMNมเติมครั้งใดๆ รวมถึงเง�นฝากเพMNมท่ีมาจากเง�นท่ีไดรับจากการขายหลักทรัพย หรGอเง�นอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงดอกเบ้ียท่ีบร�ษัทฯ ไดรับจากเง�นท่ี

ลูกคานํามาฝากหรGอมอบไวกับบร�ษัทฯ ดังกลาวดวย) รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการรับเง�นซึ่งบร�ษัทฯ ไดออกใหแกลูกคาเปนคราวๆ ไป  

(ง) ลูกคาตกลงใหมีบัญชีเง�นฝากธนาคารท่ีอยูในชื่อของลูกคาตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเง�นฝากธนาคารท่ีลูกคาไดแจงไวตอบร�ษัทฯ และลูกคาไดทําหนังสือ

ขอใหหักบัญชีเง�นฝากมอบไวใหแกธนาคารหรGอทําว�ธีการอื่นใดเพF่อยินยอมใหธนาคารหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากดังกลาว และดํารงเง�นฝาก ใหเพ�ยงพอตอการชําระหน้ีสินท่ี

มีอยูกับบร�ษัทฯ (ซึ่งตอไปน้ีจะเรbยกวา “บัญชีธนาคารเพFอ่ตัดบัญชอีตัโนมตัิกบับร�ษทับัญชีธนาคารเพFอ่ตัดบัญชอีตัโนมตัิกบับร�ษทับัญชีธนาคารเพFอ่ตัดบัญชอีตัโนมตัิกบับร�ษทับัญชีธนาคารเพFอ่ตัดบัญชอีตัโนมตัิกบับร�ษทั”) ตามว�ธีการ และภายในระยะเวลาท่ีบร�ษัทฯ กําหนด และโดยท่ีลูกคาและบร�ษัทฯ หรGอ

ฝายหน่ึงฝายใดมีภาระผูกพันในการชําระหน้ีและ/หรGอภาระผูกพันตอกันตามขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�นหรGอสัญญาหรGอบัญชีอื่นใดท่ีลูกคาทํา

หรGอมีอยูกับบร�ษัทฯ ลูกคาและบร�ษัทฯ ตางตกลงยินยอมใหธนาคารท่ีลูกคาแจงไวตอบร�ษัทฯ หักเง�นจากบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัทดังกลาวไดโดยถือ

วาเปนว�ธีการชําระหนี้และ/หรGอภาระผูกพันของลูกคาตอบร�ษัทฯ หรGอของบร�ษัทฯ ตอลูกคาโดยชอบตามขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น โดย

คูสัญญาทุกฝายตางทราบหลักเกณฑ ว�ธีการ และขอกําหนดตางๆ ท่ีธนาคารกําหนดไวโดยชัดเจนแลว ท้ังน้ี ไมตัดสิทธิคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดท่ีจะชําระหน้ีโดยว�ธีอื่น  

ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ ตองทดรองจายคาธรรมเนียมในการหักเง�น ลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ หักเง�นจากบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท และ/

หรGอหักจากเง�นท่ีบร�ษัทฯ จะตองนําเขาบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท หรGอชําระโดยว�ธีอื่นตามท่ีบร�ษัทฯ จะเปนผูกําหนด ท้ังน้ี ใหถือวาเง�นท่ีลูกคาไดรับ

เมื่อรวมกับคาธรรมเนียมและคาใชจายที่บร�ษัทฯ ไดหักไวเปนเง�นที่ลูกคาไดรับไวเต็มจํานวน หรGอใหถือวาเง�นที่หักจากบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษทั 

เขาบัญชีบร�ษัทฯ เม่ือหักคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีลูกคาตองชําระแลวน้ัน เปนจํานวนเง�นท่ีบร�ษัทฯ ไดรับชําระหน้ี แลวแตกรณี  

(จ) บร�ษัทฯ มีสิทธิใชดุลพMนิจในการตกลงหรGอปฏิเสธการเปดบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมใหกับลูกคาและในการกําหนดจํานวนและประเภทบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมของลูกคาโดยไม

ตองแจงเหตุผลใหลูกคาทราบ บร�ษัทฯ มีสิทธิใชดุลพMนิจ (แตไมมีขอผูกพัน) ท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงจํานวนและประเภทบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมของลูกคา  

3.3 วงเง�นการวงเง�นการวงเง�นการวงเง�นการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรม     

เพF่อการทําธุรกรรมภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท บร�ษัทฯ จะกําหนด

วงเง�นการทําธุรกรรมใหกับลูกคา โดยลูกคาจะดําเนินการทําธุรกรรมไดภายในวงเง�นการทําธุรกรรมท่ีบร�ษัทฯ เปนผูกําหนดโดยดุลพMนิจของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี บร�ษัทฯ มี

สิทธิเปล่ียนแปลงวงเง�นการทําธุรกรรมดังกลาวไดโดยไมจําเปนตองบอกกลาวแกลูกคา การกําหนดวงเง�นการทําธุรกรรมขางตนมิใหถือเปนการจํากัดความรับผิด

ของลูกคาท่ีเกิดข@้นจร�งภายใตหรGอเก่ียวเน่ืองกับขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�นฉบับน้ี รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท  

3.4 การใชสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆการใชสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆการใชสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆการใชสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ    ภายใตเอกสารธุรกรรมภายใตเอกสารธุรกรรมภายใตเอกสารธุรกรรมภายใตเอกสารธุรกรรม     

คูสัญญามีสิทธิหักกลบลบหน้ี สําหรับหน้ีทุกประเภทท่ีถึงกําหนดชําระภายใตเอกสารธุรกรรมเพF่อชําระหน้ีใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรมท้ังหมด ท้ังน้ี ไมวาหน้ีระหวาง

คูสัญญาดังกลาวจะตองทําการชําระ ณ สถานท่ี หรGอดวยเง�นสกุลใด ๆ ในกรณีท่ีหน้ีระหวางคูสัญญาตองชําระเปนเง�นสกุลตางกัน บร�ษัทฯ อาจทําการหักกลบลบหน้ี

โดยเปล่ียนสกุลเง�นของหน้ีใดหน้ีหน่ึงดังกลาวใหเปนสกุลเง�นเดียวกับหน้ีอีกรายโดยใชอัตราตลาดท่ีใชทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีท่ีเกิดเหตุแหงการผิดนัดภายใต

เอกสารธุรกรรม คูสัญญาตกลงใหหน้ีของคูสัญญาท่ีมีตอกัน ถึงกําหนดชําระทันที และคูสัญญามีสิทธิหักกลบลบหน้ีสําหรับหน้ีดังกลาวไดโดยทันที  

เม่ือคูสัญญาดําเนินการหักกลบลบหน้ีแลว หากคูสัญญาท้ังสองฝายมีหนาท่ีตองชําระเง�นจํานวนใดๆ ใหแกกันตามเอกสารธุรกรรม ใหจํานวนเง�นท่ีตองชําระตอกัน

น้ันถือวาไดรับการชําระและปลดภาระหน้ีสินในการชําระเง�นระหวางกันโดยการหักกลบลบหน้ีดังกลาว และใหคูสัญญาท่ีมีหนาท่ีชําระเง�นในจํานวนท่ีเหลือ ชําระเพ�ยง

จํานวนเง�นสุทธิท่ีพ^งตองชําระตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอื่น  



 

   6 - 35 

 

ท้ังน้ี ขอ 3.4 น้ีไมใชบังคับกับกรณีท่ีลูกคามีคําส่ังใหบร�ษัทฯ ซื้อหลักทรัพยและขายหลักทรัพยน้ันโดยท่ียังมิไดชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยน้ัน โดยลูกคาจะตองชําระราคาคา

ซื้อหลักทรัพยกอน บร�ษัทฯ จ@งจะชําระเง�นคาขายหลักทรัพยใหแกลูกคา  

3.5 การใชสิทธิบังคับหลักประกันการใชสิทธิบังคับหลักประกันการใชสิทธิบังคับหลักประกันการใชสิทธิบังคับหลักประกันสําหรับสําหรับสําหรับสําหรับหนี้สินทั้งหมดของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรมหนี้สินทั้งหมดของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรมหนี้สินทั้งหมดของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรมหนี้สินทั้งหมดของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรม     

ตราบเทาท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได ภายใตขอตกลงเก่ียวกับหลักประกันท่ีกําหนดในขอ 8 (หลักประกัน) ของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี คูสัญญาตกลงวาหลักประกัน 

(รวมท้ัง หลักทรัพย เง�นสด หรGอทรัพยสินอื่นใด) ท่ีบร�ษัทฯ กําหนดใหนํามาวางเพF่อเปนประกันการซื้อขาย และ/หรGอการชําระหน้ีสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ภายใตเอกสาร

ธุรกรรมใดๆ ใหแกบร�ษัทฯ นั้น ใหหลักประกันดังกลาวถือเปนหลักประกันการซื้อขาย และ/หรGอการชําระหนี้ของลูกคาสําหรับหนี้สินทุกประเภทของลูกคาภายใตเอกสาร

ธุรกรรมท่ีเก่ียวของท้ังหมด รวมถึง คาใชจายตาง ๆ คานายหนา คาภาษีอากร ดอกเบ้ีย เง�นทดรองจาย คาดําเนินการ ตลอดจนคาอ�ปกรณแหงหน้ี และคาเสียหายท้ังปวงท่ี

ลูกคาตองรับผิดชอบตอบร�ษัทฯ ไมวาจะเปนภายใตบัญชีตามขอตกลงแหงเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรGอสัญญา หรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคาทําหรGอมีอยูกับบร�ษัทฯ และให

บร�ษัทฯ สามารถดําเนินการเก่ียวกับหลักประกันดังกลาวตามเงG่อนไขท่ีกําหนดในขอ 8  

4.4.4.4. คํารับรองและคําคํารับรองและคําคํารับรองและคําคํารับรองและคํายืนยันยืนยันยืนยันยืนยัน        

4.1 ลูกคามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ เงG ่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการทําธุรกรรมใดๆ ตามขอกําหนดและเงG ่อนไขฉบับนี้ ตามที่ก.ล.ต. 

หนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ และ/หรGอตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชีและ/หรGอหนวยงาน องคกร สมาคมท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจหลักทรัพย และ/หรGอตลาดหลักทรัพยอื่นใด และหนวยงานท่ีกํากับดูแลอื่นใดของรัฐ (ท้ังในและตางประเทศท่ีเก่ียวของ) เชน หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลตนเองและ

สมาชิก (Self-Regulatory Organization) กําหนดเปนอยางดี และลูกคาจะดําเนินการใดๆ ดวยความซื่อสัตยสุจร�ตตามปกติว�สัยของนักลงทุนท่ัวไปท่ีควรกระทํา ไม

กอใหเกิดความเสียหายตอระบบของการทําธุรกรรมแตละประเภทไมวากรณีใดๆ ไมอาศัยชองทางหรGอเหตุการณอันผิดปกติว�สัยท่ีควรจะเปนหรGอความบกพรองของ

ระบบเพF่อหาประโยชนสวนตน (รวมเรbยกวา “พฤติกรรมอันไมพ^งประสงคพฤติกรรมอันไมพ^งประสงคพฤติกรรมอันไมพ^งประสงคพฤติกรรมอันไมพ^งประสงค”)  

4.2 ลูกคาขอรับรองวาตนเองเปนผูมีความสามารถในการเขาทํา การชําระหนี้ และการปฏิบัติตามหนาที่ตางๆ อันเกิดข@้นภายใตเอกสารธุรกรรมทั้งหมด และลูกคาเขา

ผูกพันตามขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การทางดานการเง�นฉบับน้ี เพF่อตนเองมิไดกระทําในฐานะตัวแทนของบุคคลหรGอนิติบุคคลใดๆ  

4.3 ลูกคามีความสามารถและอํานาจตามกฎหมาย และไดดําเนินการตางๆ ท่ีจําเปนเพF่อใหลูกคาสามารถเขาทําและปฏิบัติภาระหนาท่ีของตนภายใตขอกําหนดและเงG่อนไข

ของเอกสารธุรกรรมท้ังหมดไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

4.4 เอกสารธุรกรรม เปนสัญญาที่มีผลใชบังคับโดยสมบูรณ และมีผลผูกพันที่สามารถใชบังคับกับลูกคาใหปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขของสัญญา เวนแตกรณีท่ี

การบังคับใชสัญญาอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายวาดวยลมละลาย การฟ��นฟ�กิจการหรGอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในลักษณะเดียวกันซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิของลูกคา

โดยท่ัวไป  

4.5 ลูกคาไดอานและรับทราบคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงเพF่อการทําธุรกรรมแตละประเภทตามท่ีปรากฏในเว็บไซตของบร�ษัทฯ และ/หรGอท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีของบร�ษัทฯ 

และตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงดังกลาว  

4.6 การเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้หรGอการปฏิบัติหนาที่ของลูกคาตามเอกสารธุรกรรมไมเปนการละเมิดหรGอจะไมเปนการละเมิดหรGอทําใหมีผลเปนการขัดหรGอ

ผิดขอกําหนดขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี (1) ขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ คําพMพากษา คําว�นิจฉัยหรGอคําส่ังหรGอคําบังคับของหนวยงานใดๆ ของรัฐ 

(ท้ังในและตางประเทศ) ซึ่งมีผลผูกพันตอลูกคา (2) เอกสารหรGอสัญญาอื่นใดท่ีลูกคาเปนคูสัญญาหรGอมีผลผูกพันลูกคาหรGอทรัพยสินของลูกคา   

4.7 ขอมูลและเอกสารท้ังหมดท่ีลูกคาไดใหไวกับบร�ษัทฯ เปนขอมูลและเอกสารท่ีเปนความจร�ง ครบถวน ถูกตองทุกประการและไมมีขอความท่ีจะทําให บร�ษัทฯ สําคัญผิด

แตประการใด ทั้งในวันที่มีการสงมอบขอมูลและเอกสาร และ ณ วันที่ทําเอกสารธุรกรรม บร�ษัทฯ มีสิทธิยึดถือขอมูลและเอกสารดังกลาวได ทั้งนี้ ลูกคาไมไดปกปด

หรGอบิดเบือนขอเท็จจร�งหรGอเหตุการณใดๆ ท่ีเปนสาระสําคัญ ขอมูลและเอกสารท่ีบร�ษัทฯ ไดรับอาจมีผลตอการใหบร�การหรGอการใหคําแนะนําท่ีลูกคาจะไดรับ  

4.8 ลูกคามีสิทธิโดยสมบูรณและเปนเจาของผูรับประโยชนในทรัพยสินของลูกคาทั้งหมดที่ไดใหไวกับบร�ษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม และทรัพยสินของลูกคาดังกลาว

ปราศจากการจํานํา จํานอง ภาระติดพัน สิทธิยึดหนวงหรGอสวนไดเสียในทางหลักประกันอื่นๆ หรGอภาระติดพันหรGอสวนไดเสียอื่นใดเพF่อประโยชนของบุคคลอื่น

นอกจากตามท่ีลูกคาไดแจงเปนลายลักษณอักษรตอบร�ษัทฯ และบร�ษัทฯ ไดใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรแกลูกคาแลวลวงหนา  

4.9 ไมมีคดีความ การดําเนินคดี การพMจารณาคดีหรGอการดําเนินการใดๆ ที่อาจเกิดหรGอมีข@้นกับลูกคาหรGอทรัพยสินของลูกคาในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ หรGอการ

ดําเนินการของหนวยงานของรัฐ (ทั้งในและตางประเทศ) ซึ่งมีผลหรGออาจจะมีผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมาย ความสมบูรณหรGอการใชบังคับไดของเอกสาร

ธุรกรรม หรGอความสามารถของลูกคาท่ีจะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนท่ีเก่ียวกับเอกสารธุรกรรม  

4.10 ไมมีเหตุแหงการผิดนัดหรGอเหตุอื่นใดท่ีอาจกอใหเกิดเปนเหตุแหงการผิดนัดซึ่งไดเกิดข@้นและกําลังดําเนินอยูในสวนของลูกคา และการเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี

หรGอการปฏิบัติหนาท่ีและภาระผูกพันของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรมจะไมกอใหเกิดหรGออาจกอใหเกิดเหตุแหงการผิดนัด  

4.11 ลูกคาตกลงใหถือวาขอมูลใดๆ ไมวาจะเปนขอมูลท่ีไดแจงตอหรGอมอบไวแกบร�ษัทฯ กอนวันท่ีลงนามในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี ณ วันท่ีลงนามหรGอหลังจากวันท่ีมี

การลงนามในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี ไมวาโดยการท่ีบร�ษัทฯ ไดรับจากลูกคาหรGอผูกระทําการแทนลูกคา หรGอท่ีบร�ษัทฯ ไดรับผานชื่อผูใชบร�การ (Username) 

รหัสผาน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกคา มีความถูกตองสมบูรณ และมีผลผูกพันลูกคาทุกประการ แมวาจะมีการจัดทํา และ/หรGอ จัดสงขอมลู

หรGอหลักฐานใดๆ ในรูปแบบของเอกสารใหแกบร�ษัทฯ หรGอไมก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรbยกรองใหบร�ษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หากปรากฏวาขอมูลที ่    

บร�ษัทฯ ไดรับดังกลาวผิดพลาด คลาดเคล่ือน ไมครบถวน หรGอไมเปนปจจ�บันไมวาดวยเหตุประการใด  

4.12 ลูกคารับทราบและยินยอมวาบร�ษัทฯ อาจกําหนดใหลูกคาจัดทําและลงนามในคําขอใชบร�การ หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล หรGอเอกสาร และ/หรGอ หลักฐานใดๆ 

เพMNมเติมหรGอเพF่อเปลี่ยนแปลงขอมูลตามเงG่อนไขและแบบที่บร�ษัทฯ กําหนด พรอมทั้งจัดสงคําขอใชบร�การ หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล หรGอเอกสาร และ/หรGอ 

หลักฐานดังกลาว ใหแกบร�ษัทฯ ภายในระยะเวลาท่ีบร�ษัทฯ กําหนดก็ได  

4.13 ลูกคาตกลงที่จะแจงใหบร�ษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรในทันที หากคํารับรองใดๆ ขางตนมีการเปลี่ยนแปลงไป หรGอไมเปนความจร�ง ไมครบถวนหรGอไมถูกตอง

อยางมีนัยสําคัญดวยประการใดๆ แตท้ังน้ี แมลูกคาจะมิไดแจงใหบร�ษัทฯ ทราบดังกลาว ก็ไมตัดสิทธิ บร�ษัทฯ ท่ีจะดําเนินการใดๆ เม่ือเกิดกรณีมีการเปล่ียนแปลง ไม

เปนความจร�ง ไมครบถวน หรGอไมถูกตองอยางมีนัยสําคัญดังกลาวเกิดข@้น  

4.14 ลูกคารับทราบวาบร�ษัทฯ อาจกําหนดหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรGอการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนหลักเกณฑ 

มาตรการ หรGอขอกําหนดที่มากหรGอสูงกวาหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรGอการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต ที่ ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ สมาคมบร�ษัทหลักทรัพยไทย สํานักหักบัญชี หรGอศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ บร�ษัทฯ สงวนสิทธิที่จะมีดุลพMนิจแกไข

เปลี่ยนแปลงหรGอยกเลิกหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรGอการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตที่บร�ษัทฯ กําหนดข@้นดังกลาวใน

เวลาใดก็ได ในการดําเนินการดังกลาวโดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากลูกคาหรGอบอกกลาวแกลูกคากอนแตอยางใด และเมื่อบร�ษัทฯ ไดแกไขเปลี่ยนแปลงหรGอ
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ยกเลิกหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดดังกลาวแลว ใหหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรGอยกเลิกดังกลาวมีผลใชบังคับกับการ

ทําธุรกรรมของลูกคาท่ีดําเนินการภายหลังการน้ัน  

4.15 ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ ตกลงเขาทําธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกคาโดยใชเง�นสกุลอื่นท่ีไมใชเง�นบาท ใหใชอัตราแลกเปล่ียนตามอัตราท่ีตกลงกัน ณ เวลาท่ีทําการแลกเปล่ียน

เง�นของลูกคา ระหวางบร�ษัทฯ กับธนาคารของบร�ษัทฯ คูสัญญาของบร�ษัทฯ หรGอสํานักหักบัญชี เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร   

4.16 ลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ ทําการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทหรGออ�ปกรณในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสใดๆ โดยอาจมีหรGอไมมี

เสียงอ�ปกรณเตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมใหเทปเสียงหรGออ�ปกรณที่ใชในการบันทึกการสนทนานั้นเปนหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับขอเท็จจร�ง การทําคําสั่ง หรGอ

ดําเนินการใดๆ เก่ียวกับธุรกรรม หรGอเก่ียวของกับเอกสารธุรกรรมของลูกคา และใหบร�ษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและดําเนินการตามคําส่ัง แนวทาง คําบอกกลาวใดๆ 

ผานทางโทรศัพท ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรGอผานว�ธีการ หรGอสื่อกลางใดๆ ตามที่บร�ษัทฯ และลูกคาไดตกลงกัน ซึ่ง   บร�ษัทฯ เชื่อโดยสุจร�ตวาไดสงมาจาก

ลูกคาหรGอบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนลูกคา ท้ังน้ี บร�ษัทฯ อาจสอบถามขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของเพF่อยืนยันตัวตนของลูกคา หรGออํานาจของบุคคลท่ี

ไดรับมอบอํานาจจากลูกคา (และลูกคายอมรับและตกลงท่ีจะผูกพันตามคําส่ังของลูกคาทุกประการ ท้ังน้ี ลูกคารับทราบและตกลงใหบร�ษัทฯ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย 

ตลาดอนุพันธ สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรGอหนวยงานกํากับดูแลอื่นใด (ก) ใชเทปบันทึกการสนทนาดังกลาวหรGอขอความจากเทปบันทึกดังกลาวได 

เพF่อวัตถุประสงคใดๆ ตามท่ีบร�ษัทฯ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรGอหนวยงานกํากับดูแลเห็นวาเหมาะสม (ข) นํา

เทปบันทึกการสนทนาดังกลาวหรGอขอความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกลาวมาใชเปนหลักฐานในการดําเนินธุรกรรม หรGอในขอพMพาทที่เกิดข@้นหรGอขอพMพาทท่ี

คาดวาจะเกิดข@้นระหวางบร�ษัทฯ กับลูกคา และ (ค) เปดเผยเทปบันทึกการสนทนาดังกลาวหรGอขอความจากเทปบันทึกเพF่อใหบร�ษัทฯ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

หรGอปฏิบัติตามคําสั่งศาล หรGอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปดเผยตอ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

หนวยงานกํากับดูแล และท่ีปร@กษาของบร�ษัทฯ เพF่อใชในการดําเนินการท่ีเก่ียวกับธุรกรรม หรGอใชสําหรับบร�ษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดําเนินงานใดๆ ของบร�ษัทฯ  

4.17 เพF่อใหการบร�การมีประสิทธิภาพเพF่อใหการบร�การมีประสิทธิภาพเพF่อใหการบร�การมีประสิทธิภาพเพF่อใหการบร�การมีประสิทธิภาพ    และเปนการอําและเปนการอําและเปนการอําและเปนการอํานวยความสะดวกแกลูกคานวยความสะดวกแกลูกคานวยความสะดวกแกลูกคานวยความสะดวกแกลูกคา    บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมตางๆตางๆตางๆตางๆ    ไวในเว็บไซตของบร�ษัทฯไวในเว็บไซตของบร�ษัทฯไวในเว็บไซตของบร�ษัทฯไวในเว็บไซตของบร�ษัทฯ    

โดยลูกคารับทราบและเขาใจวาโดยลูกคารับทราบและเขาใจวาโดยลูกคารับทราบและเขาใจวาโดยลูกคารับทราบและเขาใจวา    ลูกคามีหนาที่จะตองเขาตรวจสอบเว็บไซตของบร�ษัทฯลูกคามีหนาที่จะตองเขาตรวจสอบเว็บไซตของบร�ษัทฯลูกคามีหนาที่จะตองเขาตรวจสอบเว็บไซตของบร�ษัทฯลูกคามีหนาที่จะตองเขาตรวจสอบเว็บไซตของบร�ษัทฯ    อยางสมํ่าอยางสมํ่าอยางสมํ่าอยางสมํ่าเสมอเสมอเสมอเสมอ  

5.5.5.5. กฎและระเบียบกฎและระเบียบกฎและระเบียบกฎและระเบียบ  

5.1 การดําเนินการใดๆ ซึ่งเก่ียวกับธุรกรรมน้ันจะตองอยูภายใตกฎหมาย และประเพณีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมดังกลาว โดยลูกคาตกลงยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม

กฎหมายและประเพณีปฏิบัติดังกลาว  

5.2 ในกรณีท่ีลูกคาฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดใดๆ ตามท่ีระบุไวในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝาฝนดังกลาวสงผลใหบร�ษัทฯ เสียหาย หรGอตองรับผิดใน

การชําระคาปรับ หรGอถูกลงโทษจากหนวยงานท่ีกํากับดูแล ลูกคาตกลงรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกบร�ษัทฯ สําหรับคาปรับหรGอความเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดข@้น พรอม

ท้ังดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดท่ีบร�ษัทฯ กําหนด นับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระหรGอวันท่ีบร�ษัทไดชําระเง�นดังกลาวจนถึงวันท่ีบร�ษัทฯ ไดรับชําระเง�นจากลูกคาจนครบถวน  

5.3 ในกรณีที่การดําเนินธุรกรรมใดๆ หรGอการใหบร�การทางการเง�นใดๆ นั้นกลายเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรGอกฎระเบียบที่เกี่ยวของ บร�ษัทฯ อาจ

ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรGอหลายอยางดังตอไปน้ี  

(ก) แจงใหลูกคาทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรGอการดําเนินการท่ีเก่ียวของดังกลาว และ/หรGอ  

(ข) บอกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวของนั้นโดยใหการบอกเลิกธุรกรรมนั้นมีผลตามกําหนดเวลาที่บร�ษัทฯ ไดแจงใหแกลูกคา โดยใหผลของการบอกเลิกธุรกรรมนั้น

เปนไปตามเงG่อนไขท่ีกําหนดในขอ 15 ของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้  

6.6.6.6. คําคําคําคําสั่งและรายงานสั่งและรายงานสั่งและรายงานสั่งและรายงาน        
6.1 ในการทําคําสั่ง หรGอการดําเนินการใดๆ ตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ขอกําหนดเพMNมเติมของแตละธุรกรรม และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของอื่นใด ลูกคาจะไดมี

คําสั่งดวยวาจา หรGอลายลักษณอักษร หรGอไมวาจะโดยทางโทรศัพท โทรสาร หรGอโดยว�ธีการอื่นใดซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการทําคาํสั่ง 

เพF่อจะใหบร�ษัทฯ ดําเนินการเปนครั้งคราวน้ัน หรGอโดยการบันทึกคําส่ังผานอินเทอรเน็ต โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามคําส่ังของลูกคาดังกลาว ท้ังน้ี  

(ก) หากเปนคําส่ังโดยลายลักษณอักษร ลูกคาจะตองปฏิบัติโดยทําเปนหนังสือตามแบบท่ีบร�ษัทฯ กําหนดหรGอยอมรับเปนกรณีไป  

(ข) หากเปนคําส่ังโดยวาจาหรGอทางโทรศัพท ลูกคาจะตองมีคําส่ังโดยตรงไปยังเจาหนาท่ีของบร�ษัทฯ และจะถือเปนคําส่ังโดยชอบตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับ

น้ี รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท เม่ือเจาหนาท่ีของ บร�ษัทฯ ไดรับทราบคําส่ังน้ันโดยชัดเจนและปราศจากขอสงสัยแลว  

(ค) หากเปนการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG ่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของแตละธุรกรรม และ

ขอกําหนดและเงG่อนไขในเว็บไซต (ถามี) ท่ีใชบังคับในระหวางอายุของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท  

(ง) การมีคําส่ังดังกลาวตองเกิดจากดุลพMนิจและการตัดสินใจของลูกคาเอง  

(จ) ลูกคาตกลงรับทราบวา บร�ษัทฯ มีสิทธิใชดุลพMนิจเพF่อปฏิเสธการดําเนินการใดๆ และบร�ษัทฯ ไมตองรับผิดชอบอยางใดตอลูกคาหากบร�ษัทฯ ไมสามารถ

ดําเนินการตามคําส่ังของลูกคาไดไมวาท้ังหมดหรGอบางสวน  

6.2 เวนแตจะไดมีการตกลงระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาเปนอยางอื่น บร�ษัทฯ จะดําเนินการจัดสงเอกสารรายงานใหแกลูกคา โดยบร�ษัทฯ จะแจงเปนหนังสือใหแกลูกคาทราบ

ทางไปรษณียหรGอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ตามที่อยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ตามที่ลูกคาไดแจง

ความประสงคจะรับเอกสารรายงานดังกลาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตามว�ธีการท่ีบร�ษัทฯ กําหนด ในกรณีดังกลาวลูกคาตกลงและยอมรับวาการสงขอมูลในรูปแบบ

ดังกลาว ถือเปนการสงเอกสารรายงานใหแกลูกคาโดยชอบแลวโดยบร�ษัทฯ ไมมีหนาท่ีในการจัดสงเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณียใหแกลูกคาอีกครั้ง

หน่ึง และลูกคาตกลงผูกพันตนตามขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ท่ีกําหนด

ไวในขอกําหนดและเงG ่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภททุกประการ เมื่อลูกคาไดรับเอกสารรายงานดังกลาวแลว ลูกคาจะตอง

ตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจงการแกไขหรGอโตแยงขอผิดพลาดรายการใดๆ (ถามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในเอกสารรายงาน หากลูกคาไมแจงแกไขหรGอ

โตแยงขอผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในเอกสารรายงานดังกลาว ใหถือวาเอกสารรายงาน ท่ีบร�ษัทฯ จัดทําและสงมอบใหเปนหลักฐานท่ีถูกตอง 

และใหถือวาลูกคาสละสิทธิท่ีจะทําการโตแยงใดๆ ท้ังสิ�น และไดยอมรับความถูกตองของขอมูลในเอกสารรายงานดังกลาว  

การเปล่ียนแปลงว�ธีการรับเอกสารรายงานจากว�ธีการสงทางไปรษณียเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรGอกลับกัน ให

ทําโดยการท่ีลูกคาแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรมายังบร�ษัทฯ ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตอเม่ือลูกคาไดรับการอนุญาตจากบร�ษัทฯ แลว 

ในกรณีที่ปรากฏแกบร�ษัทฯ โดยชัดแจงวาเอกสารรายงานไมสามารถสงไปยังที่อยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ที่ลูกคาไดแจงไวกับ  

บร�ษัทฯ ไมวาดวยเหตุใด บร�ษัทฯ จะทําการสงเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย ตามที่อยูในการรับสงเอกสารที่ลูกคาไดแจงไวตอบร�ษัทฯ ลูกคาตกลง
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ยอมรับวาใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) หรGอเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบร�ษัทฯ หลังจากท่ีมีการทําธุรกรรมในบัญชีลูกคา ถือเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือ

ไดถึงการทําธุรกรรม จํานวนเง�นที่บร�ษัทฯ ไดทดรองจายใหแกลูกคาในการทําธุรกรรม และเง�นที่ไดรับจากการทําธุรกรรมตามที่ระบุไวในใบยืนยันการทําธุรกรรม

(Confirmation Note) หรGอเอกสารรายงานดังกลาว ทั้งนี้ เวนแตลูกคาจะไดโตแยงเปนลายลักษณอักษรมายังบร�ษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบยืนยันการทํา

ธุรกรรม (Confirmation Note) หรGอเอกสารรายงาน ในสวนของขอมูลการซื้อขายคืนหรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ใหอางอิงจากรายงานที่บร�ษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนท่ีเก่ียวของเปนผูจัดทํา โดยบร�ษัทฯ ไมรับผิดชอบในความถูกตองครบถวนของขอมูลและไมรับผิดชอบวาลูกคาจะไดรับรายงานขอมูลดังกลาวหรGอไม หรGอไดรับ

รายงานขอมูลดังกลาวลาชา  

6.3 บร�ษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเปนครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรGอขอผิดหลงใดๆ ในเอกสารรายงานดังกลาว โดยบร�ษัทฯ จะดําเนินการแจงใหลูกคา

ทราบตอไป  

6.4 ลูกคามีหนาท่ีแจงใหบร�ษัทฯ ทราบ หากลูกคาไมไดรับเอกสารรายงานท่ีลูกคาควรไดรับตามปกติ  

6.5 คําส่ังใดๆ ของลูกคาจะมีผลตอเม่ือบร�ษัทฯ ไดรับคําส่ังน้ันแลว และคําส่ังใดๆ ของลูกคาใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยกเลิกหรGอแทนท่ีโดยคําส่ังอื่นในภายหลัง ท้ังน้ี 

คําสั่งของลูกคายังคงมีผลบังคับใชจน ณ สิ�นวันดังกลาว เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ตามแตประเภทของธุรกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ

ตลาดอนุพันธ และ/หรGอสํานักหักบัญชีกําหนด และเทาที่บร�ษัทฯ ไดแจงตอลูกคาวาบร�ษัทฯ มีความพรอมที่จะประกอบธุรกิจได และลูกคาตกลงเปนผูรับความเสี่ยง

หรGอความเสียหายใดๆ ที่เกิดข@้นจากการสั่งหรGอคําสั่งของลูกคา ไมวาโดยทางโทรศัพท โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรGอผานทางอินเทอรเน็ต หรGอสื่อ

อิเล็กทรอนิกสใดๆ เองท้ังสิ�น อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ มีสิทธิท่ีจะระงับการดําเนินการตามคําส่ังดังกลาว จนกวาบร�ษัทฯ จะไดรับการยืนยันคําส่ังเปนลายลักษณอักษร

จากลูกคา และในกรณีดังกลาวบร�ษัทฯ ไมตองรับผิดตอลูกคาไมวากรณีใดๆ  

6.6 บร�ษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคําส่ัง แนวทาง คําบอกกลาวใดๆ หรGอการติดตออยางอื่นซึ่งบร�ษัทฯ เชื่อโดยสุจร�ตวาไดสงมาจากลูกคาหรGอบุคคลผูซึ่งไดรับมอบอํานาจ

ใหกระทําการแทนลูกคา ทั้งนี้ ลูกคาตกลงรับผิดและชดใชบรรดาคาเสียหาย ความสูญเสีย คาใชจายในตนทุน และคาใชจายใดๆ (รวมทั้งคาทนายความ) รวมถึงการ

ฟองรอง การเรbยกรอง หรGอการรองเรbยนใดๆ ที่บร�ษัทฯ ไดรับหรGออาจมีข@้นอันเนื่องมาจากการยึดถือและการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวโดยลูกคายอมรับและตกลง

ผูกพันตามคําส่ังของลูกคาทุกประการ  

6.7 บร�ษัทฯ มีสิทธิใชดุลพMนิจเพF่อปฏิเสธการดําเนินการใดๆ เวนแตในกรณีที่ลูกคามีคําสั่งใหบร�ษัทฯ ดําเนินการชําระบัญชีของลูกคา ทั้งนี้ การปฏิบัติตามคําสั่งชําระ

บัญชีดังกลาวน้ันจะตองไมถูกจํากัดโดยคําส่ังของศาล คําส่ังของฝายปกครอง หรGอคําส่ังอื่นใด และลูกคา ตกลงยอมรับวาบร�ษัทฯ มีสิทธิท่ีจะไมดําเนินการตามคําส่ัง

ใดๆ ของลูกคาในกรณีที่ลูกคามีเง�นในบัญชีของบร�ษัทฯ เพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท ไมเพ�ยงพอ หรGอไมดําเนินการใดๆ ซึ่งจะทําให

วงเง�นสําหรับทําธุรกรรมของลูกคาเกินกวาวงเง�นท่ีบร�ษัทฯ กําหนด รวมถึงกรณีท่ีคําส่ังของลูกคามีลักษณะคลุมเครGอ ขัดแยงหรGอขัดกัน หรGอในกรณีท่ีบร�ษัทฯ เห็น

วาการดําเนินการตามคําส่ังของลูกคาน้ันอาจสงผลใหบร�ษัทฯ หรGอลูกคาฝาฝน อาจจะฝาฝน หรGอคาดการณไดวาจะฝาฝนกฎหมาย บร�ษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบใน

กรณีท่ีบร�ษัทฯ ใชดุลพMนิจปฏิเสธคําส่ังใดๆ ของลูกคา โดยท่ีบร�ษัทฯ ไมมีหนาท่ีตองแสดงเหตุผลในการใชดุลพMนิจดังกลาว และบร�ษัทฯ ไมจําเปนตองรับผิดในบรรดา

ความสูญเสีย การขาดกําไรหรGอสวนตาง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด คาใชจายตนทุนหรGอคาใชจายใดๆ ที่เกิดข@้นกับลูกคาไมวาโดยทางตรงหรGอ

ทางออมซึ่งเปนผลมาจากกรณีดังกลาว (Consequential Damage) เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษัทฯ กรรมการ 

พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ จะรับผิดชอบเพ�ยงเทาท่ีความเสียหายท่ีเกิดข@้นจร�ง  

6.8 บร�ษัทฯ มีสิทธิระงับมิใหลูกคาสงคําส่ังการทําธุรกรรมผานชองทางใดๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ ตามแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี บร�ษัทฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหาย 

(รวมท้ังคาเสียหายหรGอคาใชจายอยางใดๆ) ท่ีเกิดจากการระงับการสงคําส่ังดังกลาว เวนแตกรณีท่ีเกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษัทฯ 

กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ จะรับผิดชอบเพ�ยงเทาท่ีความเสียหายท่ีเกิดข@้นจร�ง  

6.9 เม่ือลูกคาไดออกคําส่ังแลว ลูกคาสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลงหรGอเพMกถอนคําส่ังได หากบร�ษัทฯ ยังไมไดดําเนินการปฏิบัติตามคําส่ังน้ัน ไมวาจะท้ังหมดหรGอบางสวน 

ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวของกําหนด ทั้งนี้ การยกเลิก แกไขหรGอเพMกถอนคําสั่งจะมีผลเมื่อไดรับการยืนยันจากบร�ษัทฯ และลูกคาตองผูกพันและ

รับผิดชอบตอผลแหงการทําธุรกรรมภายหลังจากท่ีไดมีการทําธุรกรรมตามคําส่ังเดิมท่ีลูกคาออกใหกับบร�ษัทฯ ไปแลว  

6.10 บร�ษัทฯ มีดุลพMนิจในการพMจารณาอนุญาตใหลูกคาทําธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรGอชุดคําสั่งคอมพMวเตอรสําหรับการซื้อขายโดย

อัตโนมัติ (Program Trading) เปนกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ตามที่บร�ษัทฯ เห็นสมควรและลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขทั้งหมดที่บร�ษัทฯ กําหนด หรGอจะ

กําหนดข@้นโดยอยูในดุลพMนิจของบร�ษัทฯ แตเพ�ยงผูเดียว  

7.7.7.7. ขอตกลงในการรับผิดชดใชและความรับผิดขอตกลงในการรับผิดชดใชและความรับผิดขอตกลงในการรับผิดชดใชและความรับผิดขอตกลงในการรับผิดชดใชและความรับผิด  

7.1 ลูกคาตกลงท่ีจะรับผิดชดใชในความเสียหาย คาปรับ จํานวนเง�น การดําเนินคดี กระบวนพMจารณา การฟองรอง การเรbยกรอง การทวงถาม คาเสียหาย คาฤชาธรรม

เนียมและคาใชจายท้ังหลาย รวมตลอดถึงคาใชจายทางกฎหมายหรGอคาใชจายอื่นใดตามสมควรและจํานวนเง�นอื่นใดก็ตามท่ีบร�ษัทฯ ไดชดใชไปหรGอจะตองชดใชหรGอ

อาจเกิดข@้นกับบร�ษัทฯ อันเน่ืองมาจากการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรGอขอกําหนดและเงG่อนไข การกระทําหรGอการงดเวนกระทําการใดๆ ของลูกคาตามเอกสาร

ธุรกรรมใดๆ หรGอมีพฤติกรรมอันไมพ^งประสงค พรอมดอกเบ้ียท่ีบร�ษัทฯ จะเรbยกเก็บในอัตราท่ีบร�ษัทฯ กําหนดนับแตวันท่ีบร�ษัทฯ ไดชําระเง�นดังกลาวไป หรGอนับแต

วันท่ีเกิดความเสียหายตอบร�ษัทฯ จนกวาวันท่ีลูกคาชําระใหแกบร�ษัทฯ ครบถวน รวมท้ัง ลูกคาตกลงท่ีจะดําเนินการใดๆ ท่ีสามารถกระทําไดเพF่อมิใหบร�ษัทฯ รวมถึง

กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผูแทนของบร�ษัทฯ ตองไดรับความเสียหาย สูญเสียประโยชนที่เกี่ยวของ หรGอคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดขอกําหนดและ

เงG่อนไข การกระทําหรGอการงดเวนกระทําการใดๆ ของลูกคาตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เชนกัน ทั้งนี้ เวนแตความเสียหาย คาใชจายดังกลาวจะเกิดข@้นจากความจงใจ

หรGอความประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษัทฯ โดยไมวาในกรณีใดก็ตาม บร�ษัทฯ ไมจําเปนตองรับผิดตอ

ความเสียหายท่ีเปนผลสืบเน่ืองหรGอความเสียหายทางออม  

7.2 ในกรณีที่ลูกคากระทําการหรGองดเวนการกระทําการตามกฎหมาย หรGอขอกําหนดใดๆ ในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การทางการเง�นฉบับนี้ รวมถึง

ขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตละประเภท หรGอมีพฤติกรรมอันไมพ^งประสงค และเปนเหตุใหบร�ษัทฯ ตองชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรGอเง�นอื่นใดใหแก ก.ล.ต. 

หนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หนวยงานท่ีกํากับดูแล องคกร สถาบันการเง�นไมวาในหรGอ

ตางประเทศ หรGอหนวยงานอื่นใดของรัฐ (ท้ังในและตางประเทศ) รวมถึงบุคคลใดๆ หรGอเกิดความเสียหายใดๆ กับบร�ษัทฯ อันเน่ืองมาจากการท่ีบร�ษัทฯ ไดปฏิบัติตาม 

หรGอยึดถือคําส่ังของลูกคาผานทางอินเทอรเน็ต หรGอทางโทรศัพท ดังกลาว ลูกคายินยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรGอเง�นอื่นใดท่ีบร�ษัทฯ ตองจายไปคืน

แกบร�ษัทฯ หรGอคาเสียหายหรGอคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข@้นกับบร�ษัทฯ ทันที พรอมดอกเบ้ียท่ีบร�ษัทฯ จะเรbยกเก็บในอัตราท่ีบร�ษัทฯ กําหนดนับแตวันท่ีบร�ษัทฯ ไดชําระเง�น

ดังกลาวไปจนกวาวันท่ีลูกคาชําระใหแกบร�ษัทฯ ครบถวน  
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7.3 ในกรณีที่บร�ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษัทฯ ไมไดจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงในการดําเนินการของบร�ษัทฯ ในฐานะผูใหบร�การ

ภายใตการทําธุรกรรมใดๆ ของลูกคา บร�ษัทฯ ไมจําเปนตองรับผิดในบรรดาความเสียหาย การขาดกําไร คาเสียหาย ตนทุนหรGอคาใชจายใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรGอ

โดยทางออม หรGอคาเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรGอภัยพMบัติที่เกิดข@้นจากมนุษย ความขัดแยงที่มีการใชอาว�ธ การกอการราย การกอ

การจลาจล หรGอขอพMพาทแรงงาน หรGอกรณีอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบร�ษัทฯ และทําใหบร�ษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของบร�ษัทฯ โดยสิ�นเชิง หรGอไม

สามารถทําการชําระเง�นหรGอสงมอบ หรGอรับชําระเง�นหรGอรับมอบภายใตการทําธุรกรรมดังกลาว หรGอไมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีเปนสาระสําคัญของเอกสาร

ธุรกรรมใดๆ ในสวนท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมดังกลาวได ท้ังน้ีเทาท่ีกฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณตามขอ 7.3 น้ีใหหมายรวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยง  

(ก) ความลาชา หรGอขอผิดพลาดในการสื่อสารหรGอสงคําสั่งของลูกคาอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟาขัดของ หรGออ�ปกรณการสงหรGอสื่อสาร และ/หรGออ�ปกรณ

โทรคมนาคม ไมวาจะเปนของบร�ษัทฯ ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หนวยงานหรGอบุคคลอื่นใดขัดของและ/หรGอใช

การไมได  

(ข) ความเสียหายและ/หรGอคาเสียหายใดๆ ที่ไดรับอันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย และ/หรGอตลาดอนุพันธไมไดดําเนินการซื้อขายใหสําเร็จ และ/หรGอศูนยรับ

ฝากหลักทรัพยไมไดดําเนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย หรGอบันทึกบัญชีหลักทรัพยใหสําเร็จ และ/หรGอสํานักหักบัญชีไมไดดําเนินการสงมอบและ/หรGอ

ชําระราคาใหสําเร็จ หรGอเหตุอื่นใดท่ีเกิดจากตลาดหลักทรัพย และ/หรGอตลาดอนุพันธ และ/หรGอศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรGอสํานักหักบัญชี  

7.4 ในกรณีที่บร�ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษัทฯ ไมไดจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงในการดําเนินการของบร�ษัทฯ ในฐานะผูใหบร�การ

ภายใตการทําธุรกรรมใดๆของลูกคา ใหบทบัญญัติแตละขอที่ระบุขางตนที่กําหนดใหแกบร�ษัทฯ ครอบคลุมและคุมครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผูแทนทกุ

คนของบร�ษัทฯ ท่ีดําเนินการทําธุรกรรมเพF่อลูกคาดวย ท้ังน้ี เทาท่ีกฎหมายจะอนุญาต  

8.8.8.8. หลกัประกนัหลกัประกนัหลกัประกนัหลกัประกนั     

8.1 ลูกคาจะตองนําหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย เง�นสด หรGอทรัพยสินอื่นใด) ที่บร�ษัทฯ กําหนดมาวางเพF่อเปนประกันการชําระหนี้สําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ตาม

เอกสารธุรกรรม รวมถึง คานายหนา คาภาษีอากร ดอกเบ้ีย เง�นทดรองจาย คาดําเนินการ ตลอดจนคาอ�ปกรณแหงหน้ี คาใชจาย และคาเสียหายท้ังปวงท่ีลูกคาตอง

รับผิดชอบตอบร�ษัทฯ ไมวาจะเปนภายใตบัญชีตามขอตกลงแหงเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรGอสัญญา หรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคาทําหรGอมีอยูกับบร�ษัทฯ (ซึ่งตอไปใน

ขอกําหนดและเงG่อนไขนี้จะเรbยกวา “หนี้สินที่มีอยูกับบร�ษัทฯหนี้สินที่มีอยูกับบร�ษัทฯหนี้สินที่มีอยูกับบร�ษัทฯหนี้สินที่มีอยูกับบร�ษัทฯ”) ทันทีที่บร�ษัทฯ ไดแจงใหลูกคาทราบ ทั้งนี้ หลักประกันดังกลาวจะตองมีมูลคาไมตํ่ากวาที่บร�ษัทฯ ได

กําหนดไวสําหรับการทําธุรกรรมแตละประเภทของลูกคา หากเม่ือใดท่ีหลักประกันมีมูลคาลดลงนอยกวามูลคาตามท่ีบร�ษัทฯ กําหนดขางตน ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใดก็ตาม ลูกคาตกลงท่ีจะนําหลักประกันมาเพMNมใหแกบร�ษัทฯ จนครบถวนตามจํานวนดังกลาวภายในเวลาท่ีบร�ษัทฯ แจงใหลูกคาทราบโดยทันที  

8.2 หลักประกันท่ีลูกคาไดนํามาวางใหแกบร�ษัทฯ น้ัน บร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดังน้ี (ตราบเทาท่ีไมขัดกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ)  

(ก) ยึดถือไวเพF่อเปนประกันหน้ีสินท่ีมีอยูกับบร�ษัทฯ  

(ข) ขาย บังคับขาย หรGอดําเนินการใดๆ เพF่อนําเง�นมาหักชําระหน้ีสินท่ีมีอยูกับบร�ษัทฯ  

(ค) ยึดหนวงไวจนกวาบร�ษัทฯ จะไดรับชําระหน้ีสินท่ีมีอยูกับบร�ษัทฯ ครบถวน  

(ง) นําเง�นปนผล กําไร หรGอดอกเบ้ีย มาหักชําระหน้ีสินท่ีมีอยูกับบร�ษัทฯ  

นอกจากน้ัน บร�ษัทฯ มีสิทธิระงับการชําระเง�นท่ีลูกคามีสิทธิไดรับจากบร�ษัทฯ ไมวาจากกรณีใดๆ เพF่อนําเง�นมาชําระหน้ีสินท่ีมีอยูกับบร�ษัทฯ กอน  

8.3 ลูกคาตกลงวาหากบร�ษัทฯ บังคับหลักประกันหรGอดําเนินการตามขอ 8.2 แลว ยังไมสามารถชําระหนี้สินที่มีอยูกับบร�ษัทฯ ไดครบถวน ลูกคายังคงตองรับผิดชอบ

ชดใชในสวนท่ีขาดภายใน 5 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงจากบร�ษัทฯ  

8.4 ในกรณีที่ลูกคาวางหลักทรัพยที่วางประกันเพF่อประกันการชําระหนี้สินที่มีอยูกับบร�ษัทฯ ลูกคาตกลงยินยอมใหเปนสิทธิของบร�ษัทฯ ที่จะจัดใหมีการทําธุรกรรม

เก่ียวเน่ืองกับหลักประกัน หรGอทําใหหลักประกันสมบูรณ เชน การจดแจงรายการการใชหลักทรัพยเปนประกันกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรGอนายทะเบียนหลักทรัพย 

หรGอการเพMกถอนการใชหลักทรัพยเปนประกัน การจํานํา การระบุชื่อบร�ษัทฯ เปนผูถือกรรมสิทธ์ิ ผูรับโอนหลักทรัพย หรGอการทําและลงนามเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวของ

กับกรณีดังกลาว  

8.5 โดยการเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ลูกคาตกลงโอนใหบร�ษัทฯ และบร�ษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกคาซึ่งสิทธิใดๆ ของลูกคาภายใตบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคา 

(ตามท่ีไดนิยามไวในขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท) ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับคืนเง�นจากบร�ษัทฯ ท้ังหมดภายใตบัญชีดังกลาว เพF่อเปนประกันการชําระ

หนี้สินที่มีอยูกับบร�ษัทฯ โดยถือวา ภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ลูกคาไดแจงการโอนสิทธิไปยังบร�ษัทฯ ในฐานะผูรับฝากเง�นและ  บร�ษัทฯ ตกลงใหถือวาได

รับทราบและยินยอมดวยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกคาในการรับคืนเง�นจากบร�ษัทฯ ในบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาดังกลาวแลว  

8.6 ลูกคารับทราบวาขอกําหนดเก่ียวกับอัตราหรGอมูลคาของหลักประกันท่ีบร�ษัทฯ กําหนดข@้นน้ันอาจมีจํานวนท่ีมากหรGอสูงกวาขอกําหนดเก่ียวกับอัตราหรGอมูลคาของ

หลักประกันท่ี ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธหรGอสํานักหักบัญชีกําหนด แตไมวาในกรณีใดก็ตาม อัตราหรGอมูลคาของหลักประกันท่ีบร�ษัทฯ กําหนดจะตอง

ไมตํ่ากวาขอกําหนดที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธหรGอสํานักหักบัญชีกําหนด ทั้งนี้ บร�ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพMจารณาเพMNมหรGอลดขอกําหนดเกี่ยวกับ

อัตราหรGอมูลคาของหลักประกันในเวลาใดก็ไดโดยใหอยูในดุลพMนิจของบร�ษัทฯ โดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากลูกคาหรGอบอกกลาวแกลูกคากอนแตอยางใด 

และเม่ือบร�ษัทฯ ไดมีการเพMNมหรGอลดขอกําหนดอัตราหรGอมูลคาของหลักประกันดังกลาวแลว ใหอัตราหรGอมูลคาหลักประกันท่ีกําหนดข@้นใหมมีผลใชบังคับกับธุรกรรม 

และ/หรGอฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาท่ีมีอยู รวมท้ังธุรกรรม และ/หรGอฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีจะเกิดข@้นใหมภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี หรGอ

สัญญาใดๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาว  

8.7 ลูกคาตกลงยินยอมวา ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ ตองรับภาระคาใชจายใดๆ เก่ียวกับการดําเนินการจัดใหมีหลักประกัน การจดแจงหรGอการจดทะเบียน หรGอการดําเนินการ

บังคับหลักประกันตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรGอมีคาดําเนินการ และ/หรGอคาใชจายใดๆ เกิดข@้นโดยเหตุอันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาดําเนินการ และ/หรGอคาใชจายดังกลาวแตเพ�ยงฝายเดียว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ เห็น

เปนการจําเปน ลูกคายินยอมใหบร�ษัทฯ ทดรองออกคาดําเนินการ และ/หรGอคาใชจายดังกลาวแทนลูกคาไปกอนก็ได โดยในกรณีเชนนี้ ลูกคาจะชดใชคาดําเนินการ 

และ/หรGอคาใชจายดังกลาวคืนบร�ษัทฯ ในทันทีท่ีไดรับแจงจากบร�ษัทฯ พรอมดอกเบ้ียในอัตราท่ีบร�ษัทฯ กําหนด  

8.8 ภาระหนาที่ของลูกคาที่จะตองสงมอบและวางหลักประกันใหกับบร�ษัทฯ จะสิ�นสุดลงเมื่อขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้สิ�นผลผูกพัน และลูกคาไดชําระเง�นทั้งหมดที่พ^ง

ตองชําระใหแกบร�ษัทฯ จนครบถวน และลูกคาไมมีภาระหนาท่ีใดๆ ท่ียังคางอยูกับบร�ษัทฯ  

8.9 ตราบเทาท่ีไมขัดกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ หลักประกันใดๆ ท่ีลูกคาไดใหกับบร�ษัทฯ ลูกคาตกลงยินยอมลวงหนาตอบร�ษัทฯ  

(ก) ใหถือวาหลักประกันดังกลาวเปนหลักประกันหน้ีสินท่ีมีอยูกับบร�ษัทฯ สําหรับธุรกรรมทุกประเภทท่ีลูกคาไดตกลงเขาทํากับ บร�ษัทฯ ภายใตเอกสารธุรกรรม 

หรGอเอกสารอื่นๆ และ  
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(ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตุแหงการผิดนัดท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมใดๆ ใหบร�ษัทฯ สามารถดําเนินการกับหลักประกันดังท่ีระบุตามขอ 8.2 เพF่อนําเง�นจากหลักประกันมา

หักชําระหน้ีสินท่ีมีอยูกับบร�ษัทฯ สําหรับธุรกรรมทุกประเภทท่ีลูกคาไดตกลงเขาทํากับบร�ษัทฯ ภายใตเอกสารธุรกรรม หรGอเอกสารอื่นๆ เพF่อชําระหน้ีสินท่ีมี

อยูกับบร�ษัทฯ  

ท้ังน้ี บร�ษัทฯ สามารถดําเนินการตามขอ (ก) และ/หรGอ (ข) ได โดยไมวาหลักประกันดังกลาวจะไดใหไวในปจจ�บันหรGอในภายหนา และไมวาจะเปนหน้ีสินภายใตธุรกรรมท่ีลูกคา

ไดเขาทําในปจจ�บัน หรGอในภายหนาก็ตาม โดยลูกคาไมจําเปนตองใหความยินยอม หรGอลงนามในเอกสารใดๆ เพMNมเติมอีก อยางไรก็ดี ลูกคาตกลงท่ีจะดําเนินการใดๆ ตามท่ี

บร�ษัทฯ อาจกําหนดเพMNมเติม เพF่อใหหลักประกันดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย (รวมทั้งตามความเห็นของสํานักงาน ก.ล.ต.) เพF่อเปนหลักประกันหนี้สินที่มีอยูกับ

บร�ษัทฯ ภายใตธุรกรรมทุกประเภทตามที่กําหนดในขอกําหนดและเงG ่อนไขฉบับนี้ และเอกสารธุรกรรมที่เกี ่ยวของใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื่นใดเพMNมเติมตามที ่  

บร�ษัทฯ กําหนด)  

9.9.9.9. ทรัพยสินของลูกคาทรัพยสินของลูกคาทรัพยสินของลูกคาทรัพยสินของลูกคา        

9.1 ลูกคาตกลงมอบหมายใหบร�ษัทฯ จัดการดูแลทรัพยสินของลูกคาซึ่งลูกคาไดวางหรGอมอบไวใหกับบร�ษัทฯ หรGอที่บร�ษัทฯ ไดรับไว หรGอไดเก็บไว เพF่อหรGอในนามของ

ลูกคา (รวมถึงทรัพยสินท่ีบร�ษัทฯ ไดรับมาหรGอมีไวเพF่อเปนประกัน) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชนอื่นๆ ท่ีเกิดข@้นจากทรัพยสินของลูกคาดังกลาว โดยลูกคาตกลงวา 

ตราบเทาท่ีกระทําไดตามกฎหมาย บร�ษัทฯ มีสิทธิยึดหนวง หรGอครอบครองเหนือบรรดาทรัพยสินของลูกคาเพF่อเปนประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับ

ผิดทุกประการที่ลูกคามีตอบร�ษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไมวาที่ไดเกิดข@้นแลวหรGอที่อาจเกิดข@้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแหงการผิดนัดภายใตเอกสาร

ธุรกรรม ใหบร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการตอทรัพยสินของลูกคาดังกลาว ตามท่ีกําหนดในขอ 8.2  

9.2 เวนแตบร�ษัทฯ จะไดตกลงกับลูกคาเปนประการอื่นเปนลายลักษณอักษร ลูกคาจะตองไมกระทําการอันเปนการจํานํา จํานอง โอนหรGอกอใหเกิดสิทธิในทางหลักประกัน

อื่นใดเหนือทรัพยสินของลูกคา หรGอกระทําการอันเปนการสนับสนุนการกอใหเกิดสิทธิในทางหลักประกันดังกลาว  

9.3 ลูกคายินยอมใหบร�ษัทฯ ทําการหักกลบลบหน้ี สุทธิหรGอปรับ หัก ใช นําไปใช ขายและ/หรGอส่ังจายเง�นจากทรัพยสินของลูกคาในบัญชีของลูกคาในเวลาใดก็ไดโดยไม

จําเปนตองบอกกลาวกับลูกคา ท้ังน้ี เพF่อประโยชนและวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(ก) การทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม  

(ข) การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน  

(ค) การชําระคาธรรมเนียม คาใชจายหรGอเง�นอื่นใดท่ีลูกคาพ^งตองชําระ หรGอ  

(ง) กรณีอื่นใดเพF่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดของลูกคาท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรGอตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  

9.4 ในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา บร�ษัทฯ จะทําการจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาแยกออกจากทรัพยสินของบร�ษัทฯ และบร�ษัทฯ จะจัดทําบัญชีแสดงทรัพยสินของ

ลูกคาแตละรายแยกจากทรัพยสินของบร�ษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี ในกรณีที่ลูกคามีบัญชีกับบร�ษัทฯ หลายบัญชี บร�ษัทฯ อาจ

ดําเนินการจัดเก็บทรัพยสินแตละบัญชีของลูกคาหลายบัญชีดังกลาวโดยไมแยกออกจากกัน หรGออาจดําเนินการจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาแตละบัญชีแยกออกจาก

กันก็ได ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ ดําเนินการจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาแตละบัญชีแยกออกจากกัน ก็ไมเปนเหตุใหทรัพยสินของลูกคาในบัญชีท่ีลูกคาผิดนัดกับบร�ษัทฯ 

แยกออกจากบัญชีอื่นๆ ของลูกคาได ในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา บร�ษัทฯ จะจัดทําและสงมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพยสินของลูกคาตามขอกําหนดของ

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยใหถือวาบันทึกและบัญชีแสดงทรัพยสินของลูกคาท่ีบร�ษัทฯ จัดทําและเก็บรักษาไวเปนหลักฐานเบ้ืองตนท่ีถูกตอง เวนแตลูกคา

จะพMสูจนเปนอยางอื่น  

9.5 ลูกคาตกลงยินยอมมอบอํานาจใหบร�ษัทฯ เปนผูเก็บรักษาหรGอเก็บอารักขาไวอยางปลอดภัย ซึ่งทรัพยสินของลูกคา หรGอตกลงยินยอมมอบอํานาจให  บร�ษัทฯ นํา

ทรัพยสินของลูกคาไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย หรGอผูเก็บรักษาหรGอผูดูแลรักษาทรัพยสินหรGอสถานที่อื่น หรGอนําทรัพยสินของลูกคาไปลงทุนแทนลูกคา ตามที่

บร�ษัทฯ เห็นสมควรภายใตขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา โดยบร�ษัทฯ อาจฝากและ/หรGอลงทุนแทนลูกคาในชื่อของบร�ษัทฯ 

แตจะตองระบุอยางชัดแจงวาเปนดําเนินการโดยบร�ษัทฯ เพF่อลูกคาและประโยชนของลูกคา นอกจากนี้ ลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ นําทรัพยสินของลูกคาไปฝาก

หรGอลงทุนแทนลูกคากับสถาบันการเง�นหรGอนิติบุคคลที่เปนบุคคลที่เกี่ยวของหรGอบร�ษัทในเครGอ หรGอนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับบร�ษัทฯ ในลักษณะบร�ษัทใหญ 

บร�ษัทยอยหรGอบร�ษัทรวมได อนึ่ง บร�ษัทฯ ตกลงรับผิดชอบตอความสูญหายหรGอเสียหายอันเกิดข@้นโดยตรงแกทรัพยสินของลูกคาเฉพาะสวนที่เกิดจากการละเลย

การปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดขางตนของบร�ษัทฯ  

9.6 ลูกคามีสิทธิไดรับดอกเบ้ียหรGอสิทธิประโยชนอยางอื่นท่ีเกิดข@้นจากบัญชีของลูกคาภายในระยะเวลาและว�ธีการตามท่ีบร�ษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบเปนครั้งคราวไปใน

อัตราไมเกินกวาท่ีบร�ษัทฯ ไดรับจร�งหลังหักคาธรรมเนียมคาใชจายใดๆ และภาษีท่ีบร�ษัทฯ พ^งตองชําระ  

9.7 หากลูกคาประสงคจะฝากหรGอถอนทรัพยสินของลูกคา เพF่อประโยชนอื่นใดนอกจากท่ีระบุในขอ 9.3 ขางตน ลูกคาจะตองปฏิบัติดังน้ี  

(ก) ในกรณีฝากทรัพยสิน ลูกคาจะตองกรอกรายละเอียดในแบบคําขอฝากทรัพยสิน และสงมอบแบบคําขอดังกลาวพรอมกับทรัพยสินใหแกบร�ษัทฯ  

(ข) ในกรณีการถอนทรัพยสิน ลูกคาจะตองกรอกรายละเอียดในแบบคําขอถอนทรัพยสินของลูกคา และสงมอบแบบคําขอดังกลาวใหแกบร�ษัทฯ ลวงหนาอยาง

นอย 1 (หน่ึง) วันทําการ กอนวันท่ีประสงคจะถอนทรัพยสินของลูกคา กรณีท่ีลูกคาประสงคจะฝากหรGอถอนหลักประกัน ลูกคาจะตองปฏิบัติตามว�ธีการและ

เงG่อนไขตามท่ีบร�ษัทฯกําหนด  

9.8 เวนแตจะไดมีการระบุไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี บร�ษัทฯ จะไมกระทําการใดอันมีผลเปนการเปล่ียนแปลง โอน สงวนหรGอระงับซึ่งสิทธิในทรัพยสินของลูกคา และจะไมแสดง

เจตนาท่ีจะใชสิทธิและประโยชนของลูกคาท่ีมีอยูในทรัพยสินของลูกคาโดยขัดกับคําส่ังของลูกคา หรGอไมไดรับความยินยอมจากลูกคาหรGอบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากลูกคา

กอน  

9.9 ลูกคาอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพยสินของลูกคาทั้งหมดได เมื่อขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้สิ�นผลผูกพัน และลูกคาไดชําระเง�นที่พ^งตองชําระใหแกบร�ษัทฯ 

ครบถวนแลว และลูกคาไมมีภาระผูกพันที่ยังคางอยู ในการนี้ลูกคาตกลงวาบร�ษัทฯ อาจคืนทรัพยสินของลูกคาใหกับลูกคาดวยทรัพยสินที่มีมูลคาเทียบเทากับ

ทรัพยสินของลูกคาที่ไดวางหรGอมอบไวกับบร�ษัทฯ หรGอเก็บไวโดยบร�ษัทฯ ทั้งนี้ แมวาทรัพยสินที่สงคืนดังกลาวจะไมใชทรัพยสินเดิมของลูกคา เวนแตบร�ษัทฯ และ

ลูกคาจะตกลงกันเปนอยางอื่น  

9.10 ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียม คาใชจายและคาดําเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพยใหแกบร�ษัทฯ ตามอัตราและว�ธีการท่ีบร�ษัทฯ กําหนด  
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10.10.10.10. การการการการทําทําทําทําธุรกรรมธุรกรรมธุรกรรมธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตผานระบบอินเทอรเน็ตผานระบบอินเทอรเน็ตผานระบบอินเทอรเน็ต    และผานทางโทรศัพทและผานทางโทรศัพทและผานทางโทรศัพทและผานทางโทรศัพท     

10.1 ในการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต ลูกคาจะตองใชชื่อผูใชบร�การ (Username) รหัสผาน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) ที่บร�ษัทฯ ออกใหเฉพาะแก

ลูกคา ตามว�ธีการและหลักเกณฑที่ทางบร�ษัทฯ กําหนดเทานั้น โดยบร�ษัทฯ จะจัดสงรหัสประจําตัว (PIN ID) ใหแกลูกคาทางไปรษณียลงทะเบียน หรGอใหลูกคามารับ

รหัสประจําตัว (PIN ID) ดวยตนเองท่ีสํานักงานใหญของบร�ษัทฯ หรGอสงดวยว�ธีการอื่นใดตามท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควร  

ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถจํารหัสผาน (Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) ได หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) สูญหายหรGอถูกทําลาย ไมวาดวยเหตใุด 

ลูกคาจะตองทําการแจงตอบร�ษัทฯ ตามขั้นตอนและว�ธีการที่บร�ษัทฯ กําหนดเพF่อใหบร�ษัทฯ ดําเนินการระงับการใชรหัสผาน (Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN 

ID) นั้นโดยทันที และเพF่อขอใหบร�ษัทฯ ออกรหัสผาน (Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) ใหใหม ทั้งนี้ คําสั่งใดหรGอการกระทําใดที่ไดมีข@้นโดยการใชรหัสผาน 

(Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกคา กอนเวลาท่ีบร�ษัทฯ จะระงับการใชรหัสผาน (Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) ถือวาเปนการดําเนินการ

ของลูกคา และลูกคาตกลงวาบร�ษัทฯ ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข@้นหรGอที่ลูกคาไดรับกอนเวลาที่   บร�ษัทฯ จะดําเนินการระงับการใชรหัสผาน 

(Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID)  

10.2 คําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม หลักประกันหรGอเง�นในบัญชีของลูกคาที่บันทึกผานระบบอินเทอรเน็ต โดยใชรหัสประจําตัว (PIN ID) ถือวาลูกคาไดบันทกึ

คําส่ังเก่ียวกับการทําธุรกรรม หลักประกันหรGอเง�นในบัญชีของลูกคาน้ันๆ ท้ังน้ี การบันทึกคําส่ังดังกลาวตองเปนไปตามว�ธีการและแบบท่ีบร�ษัทฯ กําหนด  

อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุขัดของทําใหลูกคาไมสามารถบันทึกการทําธุรกรรมเขามาในระบบคอมพMวเตอรของบร�ษัทฯ ได (เชน ระบบคอมพMวเตอรหรGอเครG่อง

คอมพMวเตอรของลูกคาขัดของ เปนตน) ลูกคาสามารถทําการบันทึกการทําธุรกรรมกับเจาหนาที่รับอนุญาตของบร�ษัทฯ ทางโทรศัพทหรGอว�ธีการอื่นใดที่บร�ษัทฯ 

กําหนดแทนได    

บร�ษัทฯ จะทําการยืนยันรายการการดําเนินการตามคําส่ังเก่ียวกับธุรกรรมหรGอเง�นในบัญชีใหลูกคาทราบ ทางท่ีอยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) 

ของลูกคา และ/หรGอ ทางอื่นใดที่บร�ษัทฯ เห็นสมควร ลูกคามีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของรายการดังกลาว ทั้งนี้ หากลูกคามิไดโตแยงหรGอคัดคานการยืนยนั

รายการดังกลาวเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที่ลูกคาไดรับการยืนยัน

รายการจากทางบร�ษัทฯ แลว ใหถือวาลูกคายอมรับและผูกพันตามรายการที่ไดมีการบันทึกคําสั่งผานอินเทอรเน็ตแลว แมวาลูกคาจะไมไดทําหรGอลงลายมือชื่อใน

เอกสารใดๆ เพF่อเปนหลักฐานแหงการน้ันก็ตาม  

10.3 ลูกคาตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผูใชบร�การ (Username) รหัสผาน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกคาไวเปนความลับ และจะใชชื ่อผูใชบร�การ 

(Username) รหัสผาน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) เพF่อการบันทึกคําสั่งเกี ่ยวกับการทําธุรกรรม หลักประกัน และเง�นในบัญชีของลูกคาภายใต

ขอกําหนดและเงG ่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภทโดยตนเองและเพF่อตนเองเทานั้น ลูกคาจะตองไมใหบุคคลอื่นนําชื่อผูใชบร�การ 

(Username) รหัสผาน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ไปใช หากมีผูใดนําชื่อผูใชบร�การ (Username) รหัสผาน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) 

ของลูกคาไปใชในการดูขอมูล และ/หรGอ สงคําส่ังไมวากรณีใดๆ ลูกคาตกลงรับผิดชอบและผูกพันในการกระทําดังกลาวน้ันเอง  

10.4 ลูกคาตกลงท่ีจะไมใชชุดคําส่ังคอมพMวเตอรอื่นนอกจากชุดคําส่ังคอมพMวเตอรของบร�ษัทฯ หรGอชุดคําส่ังอื่นใดท่ีบร�ษัทฯ อนุญาตหรGอยินยอมเปนลายลักษณอักษรให

สามารถใชได ซึ่งตอเชื่อมกับอ�ปกรณคอมพMวเตอรที่ใชในการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตตามที่ตลาดหลักทรัพย และ/หรGอตลาดอนุพันธ และ/หรGอสํานักหกั

บัญชีอนุญาต รวมท้ัง ปองกันไมใหบุคคลอื่นใดตอเชื่อมอ�ปกรณคอมพMวเตอรเขากับอ�ปกรณคอมพMวเตอรท่ีลูกคาใชในการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตซึ่งทําให

บุคคลดังกลาวสามารถบันทึกคําสั่งเขามาในระบบคอมพMวเตอรของบร�ษัทฯ ได นอกจากนี้ ลูกคาตกลงที่จะไมดัดแปลง กระทําซํ้า หรGอกระทําการแกไขอื่นใดใน

ชุดคําส่ังคอมพMวเตอรของบร�ษัทฯ หรGอชุดคําส่ังอื่นใดท่ีบร�ษัทฯ อนุญาตหรGอยินยอมเปนลายลักษณอักษรใหสามารถใชไดโดยเด็ดขาด  

10.5 ในกรณีที่ระบบคอมพMวเตอร หรGอเครG่องคอมพMวเตอรของบร�ษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ และ/หรGอศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หรGอ

ระบบไฟฟา หรGอระบบการส่ือสารหยุดชะงักหรGอขัดของ หรGอเหตุอื่นใดท่ีอยูเหนือการควบคุมของบร�ษัทฯ เปนเหตุใหลูกคาไมสามารถทําธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตได 

หรGอทํารายการไมครบถวน บร�ษัทฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหาย (รวมท้ังคาเสียหายและคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข@้น) ของลูกคาท่ีเกิดจากเหตุดังกลาว  

10.6 ในกรณีท่ีการทําธุรกรรมของลูกคามีลักษณะฝาฝน มีความเปนไปไดวาจะฝาฝน หรGอคาดการณไดวาจะฝาฝน หรGอไมเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

หรGอหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดท่ีกําหนดโดยบร�ษัทฯ หรGอบร�ษัทฯ เห็นวาคําส่ังท่ีไดรับจากลูกคาน้ันไมชัดเจน หรGอขัดแยงกัน บร�ษัทฯ จะดําเนินการอยางใด

อยางหน่ึงหรGอหลายอยางตามท่ีบร�ษัทฯ กําหนดเพF่อปองกัน แกไข หรGอระงับ การดําเนินการดังกลาว  

10.7 ลูกคายอมรับวาการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตอาจมีความเส่ียงในการไดรับไวรัสเขามาสูระบบ หรGออ�ปกรณคอมพMวเตอรของลูกคา หรGอมีความเส่ียงในการ

ถูกขัดขวาง หรGอรบกวนการใชบร�การ โดยบุคคลภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบร�ษัทฯ ที่สามารถเขาถึงระบบหรGออ�ปกรณคอมพMวเตอรของบร�ษัทฯ    

บร�ษัทฯ ไมตองรับผิดตอลูกคาหรGอบุคคลอื่นหากเกิดความสูญเสียหรGอความเสียหายเน่ืองจากการไดรับไวรัส หรGอการถูกขัดขวางหรGอรบกวนการใชบร�การดังกลาว  

10.8 ธุรกรรมที่ลูกคาเขาทําผานระบบอินเทอรเน็ตขางตน (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยง การยืนยันธุรกรรม การออกคําสั่งใดๆ การรับรองความถูกตองสําหรับขอตกลง

หรGอธุรกรรมใดๆ) ถือเปน “ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และใหขอความ ขอตกลง หรGอธุรกรรมใดที่ไดรับการยืนยัน รับรอง  

ตกลง หรGอยอมรับ ใหสามารถใชเปนพยานหลักฐานท่ีเปนท่ียอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

10.9 ลูกคามีความรูและความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข@้นจากการทําธุรกรรม รวมถึงการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตเปนอยางดี ท้ังน้ี ไมวาจะเปนความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการสูญหายของขอมูลระหวางการส่ือสาร หรGอสงผานขอมูล หรGอการสงหรGอรับขอมูล เปนไปอยางลาชา หรGอไมอาจรับหรGอสงขอมูลได หรGอการไมได

รับ execute order หากมีความขัดของทางเทคนิค หรGอถูกลักลอบนําขอมูลไปใช หรGอไดรับไวรัสเขามาสูระบบของลูกคา หรGอกรณีอื่นใดก็ตาม และลูกคาตกลงและ

ยอมรับในความเส่ียงดังกลาวและรับทราบและเขาใจวาบร�ษัทฯ มิไดรับรองหรGอรับประกันวาสามารถปองกันหรGอขจัดความเส่ียงตางๆ ดังกลาวได  

11.11.11.11. เหตุแหงการผิดนัดของลูกคาเหตุแหงการผิดนัดของลูกคาเหตุแหงการผิดนัดของลูกคาเหตุแหงการผิดนัดของลูกคา  

11.1 ลูกคาตกลงวากรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ีเปนเหตุแหงการผิดนัด  

(ก) ลูกคาไมทําการชําระเง�นหรGอสงมอบหลักทรัพย (ถามี) ตามท่ีลูกคาตองชําระเง�นหรGอสงมอบหลักทรัพยเม่ือถึงกําหนด  

(ข) ลูกคาไมปฏิบัติตามภาระหนาท่ีขอใดขอหน่ึงหรGอท้ังหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมแตละประเภท และลูกคาไมมี

การแกไขเยียวยาเหตุการณดังกลาว ภายในระยะเวลาตามที่บร�ษัทฯ กําหนด นับจากวันที่เกิดกรณีการไมปฏิบัติดังกลาว (รวมถึงกรณีที่ลูกคาปฏิเสธที่จะ

ยอมรับขอเสนอที่ไดขอแกไขขอตกลงท่ีกําหนดไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภทโดยบร�ษัทฯ) และ/หรGอ 

ฝาฝนไมปฏิบัติตามขอเสนอดังกลาว และ/หรGอ ขอกําหนดอื่นใดท่ีบร�ษัทฯ กําหนด  

(ค) เม่ือลูกคา (1) เลิกกิจการ (2) ตกเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว ลมละลาย หรGอเขาสูกระบวนการฟ��นฟ�กิจการ ประนอมหน้ีหรGอเขาทําความตกลงเพF่อประโยชนของ

เจาหน้ี ไมวาโดยสมัครใจหรGอโดยประการอื่นใด (3) เปนนิติบุคคลประเภทบร�ษัท ไดมีมติใหทําการชําระบัญชีหรGอเลิกกิจการ (4) มีการแตงต้ังผูชําระบัญชี ผู
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พMทักษทรัพยและผูจัดการ ผูควบคุมการจัดการหรGอเจาหนาท่ีผูจัดการลูกคาหรGอทรัพยสินของลูกคา ไมวาท้ังหมดหรGอบางสวน (5) มีการเรbยกประชุมเพF่อ

พMจารณามีมติใหเลิกกิจการของลูกคาดวยความสมัครใจ หรGอมีการดําเนินการไมวาในลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงคเพF่อหรGออาจสงผลใหมีการเลิก

กิจการ การชําระบัญชี การพMทักษทรัพย หรGอการควบคุมจัดการลูกคาโดยผลทางศาล หรGอ (6) ดําเนินการใดๆ หรGอถูกดําเนินการใดๆ ซึ่งกอใหเกิดผล

ใกลเคียงกันกับกรณีใดกรณีหน่ึงดังกลาวขางตน ในกรณีท่ีลูกคาเปนบุคคลธรรมดา ใหหมายความรวมถึงการท่ีลูกคาตาย หรGอตกเปนผูว�กลจร�ต หรGอการ

ท่ีลูกคาหรGอกองทรัพยสินของลูกคาจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย  

(ง) เม่ือคํารับรองและคํายืนยันของลูกคาท่ีลูกคาไดใหไว หรGอท่ีลูกคาไดรับรองและยืนยันหรGอถือวาไดรับรองหรGอยืนยันซํ้าอีก ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามท่ีกําหนด

ในขอ 4 ของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอภายใตเอกสารธุรกรรมใดๆ หรGอเอกสารและขอมูลที่ลูกคามอบใหแกบร�ษัทฯ รวมถึงขอมูลในแบบคําขอเปด

บัญชีลูกคา ไมถูกตอง ไมครบถวน กอใหเกิดการสําคัญผิดหรGอไมเปนความจร�งในประการใดๆ หรGอมีการปกปดขอมูลอันควรแจงไมวาท้ังหมดหรGอบางสวน  

(จ) เม่ือลูกคาผิดนัด เกิดเหตุแหงการผิดนัด หรGอเกิดเหตุการณในทํานองเดียวกันในสวนของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรมและ/หรGอ ภายใตขอกําหนดเพMNมเติมท่ี

เก่ียวของกับธุรกรรมใด ๆ และ/หรGอภายใตธุรกรรมไมวาประเภทใดตามเอกสารธุรกรรม 

(ฉ) เมื่อบร�ษัทฯ พMจารณาเห็นควร เพF่อปองกันและยับยั้งสภาพการทําธุรกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกคาที่ไมเหมาะสมหรGอไมชอบดวย

กฎหมายหรGอการกระทําของลูกคาที่ฝาฝนกฎหมาย หรGอการทําธุรกรรมของลูกคาซึ่งขัด หรGออาจขัดตอความสงบเรbยบรอยหรGอศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนในเรG่องท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม ไมวาเปนธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ ตลาดอนุพันธ หรGอการทําธุรกรรม

ของลูกคาท่ีกอใหเกิดหรGออาจกอใหเกิดความผันผวนแกราคาในการทําธุรกรรมน้ันๆ ในตลาดหลักทรัพย และ/หรGอตลาดอนุพันธใหแตกตางไปจากสภาพ

ตลาดโดยปกติ หรGอลูกคามีการกระทําหรGอพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมหรGออาจเปนการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  

(ช) เมื่อลูกคามิไดใหขอมูล แสดงตน หรGอกรอกแบบฟอรมภาษีตางๆ (รวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยงแบบฟอรมภาษีของประเทศสหรัฐอเมร�กา) กับบร�ษัทฯ ตามที่ 

บร�ษัทฯ รองขอเพF่อใหบร�ษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมท้ังขอผูกพัน หรGอขอสัญญาใดๆ ท่ีบร�ษัทฯ ไดเขาทํากับหนวยงานของรัฐ (ท้ังในและ

ตางประเทศ) รวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยงหนาที่ของบร�ษัทฯ ในการเปดเผยขอมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมร�กา (Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA)) หรGอกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งบร�ษัทฯ มีหนาที่หรGอขอผูกพันที่ตองดําเนินการภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย 

ระเบียบ ขอผูกพัน หรGอขอสัญญาดังกลาว ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

(ซ) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเง�นของลูกคา ซึ่งบร�ษัทฯ เห็นวาอาจกระทบตอความสามารถของลูกคาใน

การปฏิบัติตามภาระหนาท่ีใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม  

(ฌ) ลูกคามีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปน้ี หรGอบร�ษัทฯ มีเหตุอันควรสงสัยวาลูกคามีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปน้ี  

(1) การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรGอความผิดฐานฟอกเง�นตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น ไมวาจะเปนกฎหมาย

ไทยหรGอกฎหมายตางประเทศ  

(2) มีพฤติการณกอการราย หรGอใหการสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการราย หรGอถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินท้ังในสวนของตน ในกิจการ

ท่ีตนมีอํานาจควบคุม หรGอในฐานะผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ตามท่ีกําหนดในกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเง�นแกการกอการราย ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรGอกฎหมายตางประเทศ  

(3) ถูกยึดหรGออายัดทรัพยสินตามคําส่ังโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย    

(ญ) เหตุการณอื่นใด ท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดเพMNมเติมท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมแตละประเภท  

11.2 ลูกคาตกลงท่ีจะแจงใหบร�ษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรในทันที เม่ือเกิดหรGออาจเกิดเหตุแหงการผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงขางตน 

11.3 หากเกิดกรณีหน่ึงกรณีใดตามท่ีระบุในขอ 11.1 แมลูกคาจะมิไดแจงใหบร�ษัทฯ ทราบตามขอ 11.2 บร�ษัทฯ สงวนสิทธิท่ีในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรGอหลาย

อยางดังตอไปน้ีได โดยไมตองมีการบอกกลาวใดๆ ใหลูกคาทราบ  

(ก) การระงับการทําธุรกรรมในบัญชีของลูกคาเปนการชั่วคราว หรGอยกเลิกบัญชีของลูกคาและ/หรGอ  

(ข) นําบัญชีใดๆ ของลูกคามารวมเขาดวยกัน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการรวมในลักษณะใดๆ หรGอในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไมจําตองบอกกลาวใหลูกคาทราบลวงหนา 

และหักกลบ หักไว โอน หรGอใชเง�น หลักทรัพย หลักประกัน หรGอทรัพยสินใดๆ ในบัญชีหนึ่งบัญชีใดของลูกคา และ/หรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคามีอยูกับบร�ษัทฯ 

เพF่อหักชําระหน้ีหรGอเพF่อชดเชยความรับผิดของลูกคาท่ีมีตอบร�ษัทฯ ไมวาจะเปนความรับผิดทางภาษี หรGอความรับผิดตอหนวยงานใดๆ ของรัฐ (ท้ังในและ

ตางประเทศ) ท้ังน้ี ไมวาภาระหน้ีและความรับผิดดังกลาวไดเกิดข@้นแลวหรGอจะเกิดมีข@้นในภายหนา หรGอมีลักษณะเปนหน้ีประธานหรGอหน้ีอ�ปกรณ ไมวาหน้ีและ

ความรับผิดน้ันจะมีหรGอไมมีหลักประกัน หรGอเปนหน้ีหรGอความรับผิดท่ีรวมกันหรGอแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรGอ  

(ค) ขาย บังคับขาย หรGอดําเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงG่อนไขที่กําหนดในขอ 8 หรGอกับทรัพยสินของลูกคาเพF่อนําเง�นมาหักชําระหนี้สินที่มีคางอยู กับ 

บร�ษัทฯ (ตราบเทาท่ีสามารถดําเนินการไดตามกฎหมาย) และ/หรGอ  

(ง) บอกเลิกธุรกรรมระหวางบร�ษัทฯ กับลูกคาเก่ียวกับบัญชีการทําธุรกรรมใดๆ และ/หรGอบัญชีอื่นใดท่ีลูกคามีอยูกับบร�ษัทฯ ท้ังหมดหรGอบางสวน และเรbยกรอง

ใหลูกคาชําระหน้ีท้ังหมดจนครบถวนพรอมท้ังดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีลูกคาเปนหน้ีอยูภายใตหรGอตามบัญชีดังกลาว โดยใหถือวาหน้ีดังกลาวเปนหน้ีท่ีถึงกําหนด

ชําระโดยพลัน ซึ่งลูกคาจะตองชําระใหแกบร�ษัทฯ ในทันที และ/หรGอ  

(จ) ชําระบัญชีท้ังหมดท่ีลูกคาไดซื้อไว หรGอท่ีบร�ษัทฯ ไดยึดถือไวเพF่อลูกคา หรGอท่ีลูกคามีอยูกับบร�ษัทฯ ในบัญชีใดๆ ท้ังน้ี โดยบร�ษัทฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ตอ

ลูกคาสําหรับการดําเนินการดังกลาว และ/หรGอ  

(ฉ) ในกรณีท่ีเหตุแหงการผิดนัดของลูกคาดังกลาวมีผลใหบร�ษัทฯ มีหนาท่ีภายใตกฎหมาย ระเบียบ รวมท้ังขอผูกพัน หรGอขอสัญญาใดๆ ท่ีบร�ษัทฯ ไดเขาทํากับ

หนวยงานของรัฐ (ทั้งในและตางประเทศ) โดยไมจํากัดเพ�ยงหนาที่ของบร�ษัทฯ ในการเปดเผยขอมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมร�กา (Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA)) ซึ่งบร�ษัทฯ มีหนาที่หรGอขอผูกพันที่ตองดําเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกลาวใหบร�ษัทฯ มีสิทธิ (1) ดําเนินการ

ตามท่ีกําหนดในขอผูกพันหรGอขอสัญญาดังกลาวตอลูกคาได (ซึ่งรวมถึงการหักจํานวนเง�นจากผลประโยชน หรGอการหักจากทรัพยสินของลูกคาท่ีมีอยูกับ

บร�ษัทฯ หรGอจํานวนเง�นใดๆ ที่บร�ษัทฯ มีหนาที่ตองชําระตอลูกคา ไมเกินกวาจํานวนเง�นที่บร�ษัทฯ จะตองดําเนินการภายใตกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งขอ

ผูกพัน หรGอขอสัญญาดังกลาวน้ัน) และ/หรGอ (2) เลิกธุรกรรมท่ีเก่ียวของกอนกําหนด ท้ังน้ี บร�ษัทฯ จะไมรับผิดชอบความเสียหาย หรGอคาใชจายใดๆ ท่ีเกิด

ข@้นกับลูกคา ไมวาโดยทางตรงหรGอทางออมกอนการเลิกธุรกรรมกอนกําหนดน้ัน  
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12.12.12.12. การดําการดําการดําการดําเนินการของบร�ษัทฯเนินการของบร�ษัทฯเนินการของบร�ษัทฯเนินการของบร�ษัทฯ        

บร�ษัทฯ เปนบร�ษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยง การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา การคาหลักทรัพย การเปนท่ีปร@กษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพยและกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย ซึ่งบร�ษัทฯ ดําเนินการโดยตรงหรGอผาน

บร�ษัทในเครGอ บร�ษัทฯ และบร�ษัทในเครGออาจทําการซื้อขายตราสารหน้ี ตราสารทุน หรGอตราสารทางการเง�นอื่นๆ (หรGอตราสารอนุพันธท่ีเก่ียวของ) ของตนเองหรGอ

ของบุคคลหรGอนิติบุคคลที่เปนลูกคาของบร�ษัทฯ และไมวาในเวลาใดๆ อาจดํารงสถานะซื้อหรGอขายในหลักทรัพยหรGอตราสาร หรGออาจเขาเปนคูสัญญาในการทํา

ธุรกรรมเพF่อลูกคา ดังน้ัน ผลประโยชนของบุคคลตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนน้ี จ@งอาจขัดแยงกับผลประโยชนของลูกคาได  

13.13.13.13. เหตุสุดว�สัยเหตุสุดว�สัยเหตุสุดว�สัยเหตุสุดว�สัย        

คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมตองรับผิดชอบสําหรับความสูญเสียใดๆ ไมวาโดยตรงหรGอโดยออมที่เกิดข@้นแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง อันเนื่องมาจากเหตุสุดว�สัยที่ทําให

คูสัญญาฝายน้ันไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดภายใตเอกสารธุรกรรมได  

14.14.14.14. ความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยง    และการใชดุลพMนิจของลูกคาในการตัดสินใจและการใชดุลพMนิจของลูกคาในการตัดสินใจและการใชดุลพMนิจของลูกคาในการตัดสินใจและการใชดุลพMนิจของลูกคาในการตัดสินใจ        

14.1 ลูกคาไดรับทราบและไดเขาใจถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข@้นจากการทําธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปดเผยความเส่ียงท่ีแนบทายขอกําหนดเพMNมเติมท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกรรมแตละประเภทเปนอยางดีแลว โดยใหถือเปนสวนหน่ึงของเอกสารธุรกรรมท้ังหมด  

14.2 ลูกคาตกลงและยอมรับวา ในการลงทุน การกําหนดวัตถุประสงคและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเปนอยางยิNง ลูกคารับทราบวาชุด

คําถามเรG่องลักษณะของนักลงทุนที่บร�ษัทฯ ไดจัดทําข@้นเพF่อชวยใหลูกคาทราบถึงวัตถุประสงคในการลงทุน รูปแบบการจัดสรรเง�นลงทุนที่เหมาะสม และระดับความ

เสี่ยงที่เหมาะสมและทางเลือกในการลงทุนเฉพาะของลูกคาแตราย ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนพF้นฐานสําคัญสําหรับการจัดสรรเง�นลงทุนอยางเหมาะสมและกําหนด

รายละเอียดของแผนการลงทุนท่ีชัดเจน  

การตอบคําถามไมครบทุกขออาจมีผลใหลูกคาไมสามารถสงคําสั่งจองซื้อ หรGอคําสั่งซื้อขายเพF่อการทําธุรกรรมบางประเภทได ทั้งนี้ ตามประกาศของ ก.ล.ต. และ

อาจมีผลใหการลงทุนของลูกคาไมเปนไปตามรูปแบบการจัดสรรเง�นลงทุนท่ีเหมาะสมของลูกคา  

อยางไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงของลูกคาอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการลงทุน และ/หรGอระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสมของลูกคาท่ี

เปนผลมาจากการทําชุดคําถาม รวมถึงผลการประเมินท่ีจะไดรับแจงจากบร�ษัทฯ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงของลูกคาท่ีอาจไมสอดคลอง

กับวัตถุประสงค และ/หรGอระดับความเส่ียงท่ีไดรับจากผลการประเมินของชุดคําถาม ลูกคาตกลงยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข@้นจากการตัดสินใจลงทุนน้ันเอง  

นอกจากนี้ ลูกคาตกลงใหบร�ษัทฯ ถือเอาขอมูลที่ลูกคาไดให ไว ณ วันที่ทําการประเมินตามชุดคําถามเปนขอมูลลาสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงคในการลงทุน ประสบการณในการลงทุน ฐานะการเง�น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน หรGอสิNงใดๆ ที่อาจกระทบตอรูปแบบการจัดสรรเง�นลงทนุ

หรGอระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของลูกคา ลูกคาจะดําเนินการแจงตอบร�ษัทฯ เพF่อขอทบทวนชุดคําถามใหมโดยทันที ท้ังน้ี ในกรณีท่ีลูกคามิไดแจงตอบร�ษัทฯ เพF่อขอ

ทบทวนชุดคําถามใหม ลูกคาตกลงยอมรับความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข@้นจากผลการเปล่ียนแปลงดังกลาวซึ่งรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนท่ี

ไมสอดคลองกับรูปแบบการจัดสรรเง�นลงทุนและระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของลูกคา  

14.3 ลูกคายืนยันวาในการเขาทําธุรกรรมแตละธุรกรรมโดยลูกคานั้น ลูกคาไดเขาทําเพF่อประโยชนของลูกคา และโดยการใชดุลพMนิจการตัดสินใจของลูกคาเอง (รวมถึง

การพMจารณาวาธุรกรรมที่ไดเขาทําดังกลาวนั้นจะเหมาะสมและเปนประโยชนกับลูกคาหรGอไม) ทั้งนี้ แมวาลูกคาอาจไดรับขอมูล หรGอไดรับการสื่อสารจากบร�ษัทฯ 

เก่ียวกับธุรกรรมใดๆ ก็ไมถือเปนคําปร@กษาดานการลงทุนหรGอคําแนะนําเพF่อการลงทุนใดๆ ตอลูกคา และ มิไดดําเนินการเพF่อยืนยัน หรGอเปนการชักชวนเพF่อใหลูกคา

เขาทําธุรกรรมกับบร�ษัทฯ ภายใตเอกสารธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวของ 

ลูกคายืนยันวาลูกคามีความสามารถ ความรูและความเขาใจ ถึงขอตกลง เงG่อนไขตางๆ รวมท้ังความเส่ียงของธุรกรรมตางๆ (ไมวาโดยลูกคาเอง หรGอจากการไดรับ

คําปร@กษาจากผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของของลูกคา) และมิไดใชดุลพMนิจหรGอตัดสินใจเขาทําธุรกรรมใดๆ จากขอมูลหรGอการส่ือสารของบร�ษัทฯ ดังกลาวน้ันเพ�ยงปจจัย

เดียว    

15.15.15.15. การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรมการบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรมการบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรมการบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม        

15.1 เวนแตจะไดมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดเพMNมเติมท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมแตละประเภท ธุรกรรมระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาจะมีผลสิ�นสุดลงเม่ือ  

(ก) เกิดกรณีเหตุแหงการผิดนัดใดๆ เกิดข@้นตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอตามที่ระบุไวในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภท และ

บร�ษัทฯ ใชสิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรGอทุกธุรกรรมที่บร�ษัทฯ ไดเขาทํากับลูกคาภายใต

เอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวของท้ังหมด หรGอ  

(ข) คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงสงหนังสือแจงบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึง หรGอทุกธุรกรรม ถึงคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนเวลาอยางนอย 7 วัน  

15.2 แมมีการบอกเลิกธุรกรรมแลว ลูกคายังคงผูกพันการบอกเลิกธุรกรรมจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการไปโดยชอบแลว หรGอที่อยูในระหวาง

การดําเนินการกอนไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกธุรกรรมและไมสามารถเพMกถอนได และรับผิดชอบตอผลแหงการดําเนินการดังกลาว (รวมถึงความรับผิด การชดใช

ภาระหน้ีตางๆ หรGอคาใชจายใดๆ ท่ีเก่ียวของ)  

15.3 การบอกเลิกธุรกรรมใด ๆ  ไมเปนการปลดคูสัญญาฝายใดจากภาระผูกพันที่มีอยูหรGอความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเปนผลมาจากการละเมิด) ตาม

ขอกําหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งไดเกิดข@้นกอนหนาน้ัน จนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันท้ังหมดและชําระเง�นจนครบถวนแลว  

15.4 เม่ือธุรกรรมใดๆ สิ�นสุดลง บร�ษัทฯ มีสิทธิดังน้ี  

(ก) ชําระและปดบัญชีใดๆ หรGอท้ังหมดของลูกคาท่ีลูกคาซื้อไว หรGอท่ีบร�ษัทฯ ไดยึดถือไวเพF่อลูกคา หรGอท่ีลูกคามีอยูกับบร�ษัทฯ ในบัญชีใดๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกรรมท่ี

ไดสิ�นสุดลงน้ัน ท้ังน้ี โดยบร�ษัทฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ตอลูกคาสําหรับการดําเนินการดังกลาว และเรbยกรองใหลูกคาชําระเง�นท้ังหมดจนครบถวน พรอม

ท้ังดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีลูกคาเปนหน้ีภายใตบัญชีท่ีเก่ียวกับธุรกรรมท่ีไดสิ�นสุดลงน้ันๆ  

(ข) นําเง�นท่ีไดจากการขาย การชําระบัญชีใดๆ หรGอการจําหนายทรัพยสินในบัญชีอื่นใดท่ีลูกคามีอยูกับบร�ษัทฯ ท่ีเก่ียวกับธุรกรรมท่ีไดสิ�นสุดลงน้ัน มาชําระหน้ี

ท้ังหมดท่ีถึงกําหนดชําระแลวหรGอถูกถือวาถึงกําหนดชําระโดยพลัน ซึ่งลูกคาตองชําระใหแกบร�ษัทฯ  

(ค) กําหนดใหหนี้ภายใตธุรกรรมที่สิ�นสุดลงดังกลาวนั้นถึงกําหนดชําระทันที และใหคูสัญญามีสิทธิดําเนินการหักกลบลบหนี้สําหรับหนี้ระหวาง   บร�ษัทฯ และ

ลูกคาท้ังหมดภายใตธุรกรรมท่ีสิ�นสุดลงดังกลาว โดยใหดําเนินการหักกลบลบหน้ีตามเงG่อนไขท่ีกําหนดในขอ 3.4 ของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี และเงG่อนไข

ภายใตเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมดังกลาว และเมื่อคูสัญญาดําเนินการหักกลบลบหนี้แลว ใหจํานวนเง�นที่ไดหักกลบลบหนี้กันแลวนั้นถือวา
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ไดรับการชําระและปลดภาระหน้ีสินในการชําระเง�นระหวางกันจากการหักกลบลบหน้ีดังกลาว และใหคูสัญญาท่ีมีหนาท่ีชําระเง�นในจํานวนท่ีเหลือ ชําระเพ�ยง

จํานวนเง�นสุทธิท่ีพ^งตองชําระตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอื่น  

16.16.16.16. คําคําคําคําบอกกลาวบอกกลาวบอกกลาวบอกกลาว        

16.1 จดหมาย คําบอกกลาว และเอกสารใดๆ ท่ีบร�ษัทฯ จัดสงใหแกลูกคาตามท่ีอยู หรGอท่ีอยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ของลูกคา ซึ่งลูกคาไดแจงไว

กับบร�ษัทฯ และ/หรGอจัดสงใหแกลูกคาตามว�ธีการอื่นใดท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควร ใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว  

16.2 ในกรณีท่ีลูกคาเปล่ียนแปลงหรGอแกไขท่ีอยู หรGอท่ีอยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ของลูกคา ซึ่งไดแจงไวกับบร�ษัทฯ ตามขอ 16.1 ลูกคาจะตอง

แจงใหบร�ษัทฯ ทราบเปนหนังสือหรGอดวยว�ธีการอื่นใดตามท่ีบร�ษัทฯ กําหนดโดยทันที  

17.17.17.17. การแกไขเพMNมเติมการแกไขเพMNมเติมการแกไขเพMNมเติมการแกไขเพMNมเติม        

17.1 เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารธุรกรรมท่ีเก่ียวของ ลูกคาตกลงยินยอมใหเปนดุลพMนิจของบร�ษัทฯ ในการแกไขเพMNมเติมขอกําหนดในเอกสารธุรกรรมได 

โดยบร�ษัทฯ จะตองสงคําบอกกลาวใหแกลูกคาตามว�ธีการที่บร�ษัทฯ เห็นสมควรอยางนอย 7 วันลวงหนากอนวันที่บร�ษัทฯ จะทําการแกไขเพMNมเติมขอกําหนดและ

เงG่อนไขฉบับน้ี ท้ังน้ี (ก) หากการแกไขเพMNมเติมดังกลาวเปนการแกไขเพF่อใหเปนไปตามกฎหมาย ใหถือวาลูกคาไดยินยอมในการแกไขเพMNมเติมดังกลาวเม่ือคําบอกกลาว

ดังกลาวไดสงถึงลูกคา และ (ข) หากเปนการแกไขเพMNมเติมในกรณีอื่นนอกจากท่ีกําหนดในขอ (ก) ขางตนใหถือวา หากลูกคาไมมีหนังสือโตแยงคัดคานการแกไขเพMNมเติม

อยางสมเหตุสมผล ดังกลาวมายังบร�ษัทฯ กอนวันที่บร�ษัทฯ จะทําการแกไขเพMNมเติมตามระยะเวลาที่กําหนดขางตน ใหถือวาลูกคาไดตกลงยอมรับการแกไขเพMNมเตมิ

ขอกําหนดและเงG่อนไขดังกลาว  

17.2 ลูกคา ตกลงใหบร�ษัทฯ มีสิทธิที่จะแกไขคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ เพF่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรGอเพF่อใหเหมาะสมกับการทาํ

ธุรกรรมแตละประเภทที่เกี ่ยวของ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ จะประกาศรายละเอียดของคูมือและ/หรGอเอกสารชี้แจงสําหรับการทําธุรกรรมที่ไดแกไขเพMNมเติมไวในเว็บไซตของ    

บร�ษัทฯ และใหถือวาลูกคาไดรับทราบคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงที่แกไขดังกลาวแลวนับแตวันที่บร�ษัทฯ ประกาศในเว็บไซตของบร�ษัทฯ ในกรณีที่การแกไขดังกลาว

เปนการแกไขเพF่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรGอเพF่อใหเปนไปตามการแกไขของกฎหมาย ใหคูมือและ/หรGอเอกสารชี้แจงที่แกไขดังกลาวมีผลใชบังคับทันทีที่ 

บร�ษัทฯ ประกาศในเว็บไซตของบร�ษัทฯ ในกรณีการแกไขอื่นๆ หากลูกคาไมไดคัดคานภายในระยะเวลา 15 วัน นับแตวันที่  บร�ษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต หรGอลูกคา

ยังคงเขาทําธุรกรรม หรGอใชบร�การของบร�ษัทฯ ตอไป ใหถือวาลูกคาไดตกลงยอมรับการแกไขเพMNมเติมคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงดังกลาว  

17.3 บร�ษัทฯ จะสงขอกําหนดในเอกสารธุรกรรมท่ีไดแกไขเพMNมเติมดังกลาวใหแกลูกคา ไมวาลูกคาจะไดตกลงเขาทําธุรกรรมท่ีมีการแกไขเพMNมเติมขอกําหนดดังกลาวน้ันกับ

บร�ษัทฯ หรGอไม  

18.18.18.18. การแยกสวนการแยกสวนการแยกสวนการแยกสวน    และกรณีที่ขอความในเอกสารธุรกรรมขัดแยงกันและกรณีที่ขอความในเอกสารธุรกรรมขัดแยงกันและกรณีที่ขอความในเอกสารธุรกรรมขัดแยงกันและกรณีที่ขอความในเอกสารธุรกรรมขัดแยงกัน     

ความไมสมบูรณ หรGอความไมสามารถบังคับใชของขอตกลงใดๆ ใหมีผลเฉพาะสวนท่ีไมสามารถบังคับได หรGอไมสมบูรณดังกลาว โดยไมมีผลกระทบตอการบังคับใช

และความสมบูรณของขอตกลงในสวนอื่นของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี  

19.19.19.19. การเปดเผยขอมูลการเปดเผยขอมูลการเปดเผยขอมูลการเปดเผยขอมูล        

19.1 ลูกคาตกลงและยินยอมใหบร�ษัทฯ เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลูกคา บัญชีเพF่อการทําธุรกรรมของลูกคา บัญชีกองทุนใดๆ ที่ลูกคามีหรGอจะมีอยูกับบร�ษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมตางๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม หรGอธุรกรรมของลูกคาตามธุรกิจหลักทรัพยอื่นๆ ท่ีบร�ษัทฯ ไดรับและเก็บรักษาไวไมวาในรูปแบบใดๆ 

ตามที่กฎหมายกําหนดใหแกหนวยงานที่กํากับดูแลบร�ษัทฯ ได นอกจากนี้ ลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ เปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกผูสอบบัญชีหรGอที่ปร@กษาที่

เกี่ยวของของบร�ษัทฯ เพF่อวัตถุประสงคในการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ หรGอใหแกบร�ษัทในเครGอหรGอบร�ษัทที่เกี่ยวของกับบร�ษัทฯ หรGอตัวแทนของบร�ษัทฯ หรGอ

บร�ษัทคูสัญญากับบร�ษัทฯ เพF่อการว�เคราะหและบร�การสินเชื่อ จัดฐานขอมูล เก็บรวบรวมสถิติการใหบร�การ พัฒนาบร�การ หรGอการสงเสร�มการขายของบร�ษัทฯ 

หรGอบร�ษัทที่เกี่ยวของกับบร�ษัทฯ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนดไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรGอกฎหมายตางประเทศ หากเกี่ยวของกับบร�ษัทฯ 

รวมถึงคําสั่งศาล องคกร หรGอหนวยงานใดๆ ที่บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองใหขอมูลดังกลาว (ไมวาในปจจ�บันหรGอในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการ

เปดเผยขอมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมร�กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรGอกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเชนเดียวกัน ซึ่ง

บร�ษัทฯ มีหรGออาจมีขอผูกพันใดๆ ท่ีจะตองดําเนินการเปดเผยขอมูลดังกลาว อีกท้ัง ลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ เปดเผยขอมูลดังกลาวใหแก ตัวแทน บร�ษัทยอย 

บร�ษัทรวมของบร�ษัทฯ หรGอบร�ษัทภายนอกที่บร�ษัทฯ จัดจางเพF่อใหบร�การแกบร�ษัทฯ เพF่อวัตถุประสงคในการใหบร�การของบร�ษัทภายนอก รวมถึงเพF่อการ

ดําเนินการตรวจสอบหรGอจัดทํารายงานตามท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมร�กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))  

19.2 นอกเหนือจากขอตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในขอ 19.1 ลูกคาตกลงจะดําเนินการทุกว�ถีทางเพF่อจัดใหมี แจง และจะสงมอบหรGอจัดใหมีการสงมอบ

บรรดาขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ตามที่รองขอโดยบร�ษัทฯ ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

นายทะเบียนหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หนวยงานกํากับดูแล หรGอบุคคลท่ีมีสิทธิรองขอขอมูลหรGอเอกสารดังกลาวแกบร�ษัทฯ  

การเปดเผยขอมูลของลูกคาตามท่ีกําหนดในวรรคกอนและในขอ 19.1 ใหขอมูลของลูกคาดังกลาวหมายรวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยง  

(ก) ขอมูลท่ีสามารถระบุความมีตัวตนท่ีแทจร�งของลูกคาและผูรับประโยชนจากการทําธุรกรรมของลูกคาทุกรายทุกทอด  

(ข) วัตถุประสงคในการทําธุรกรรมของลูกคา  

(ค) ขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมของลูกคา ไมวาการทําธุรกรรมดังกลาวจะกระทําผานบร�ษัทฯ หรGอไมก็ตาม ในกรณีท่ีลูกคาทําธุรกรรมเก่ียวกับสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา ใหรวมถึงขอมูลเก่ียวกับการซื้อขายสินคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีลูกคาซื้อขายดวย  

(ง) ในกรณีท่ีลูกคาเปนผูดําเนินการส่ังซื้อขายเพF่อบุคคลอื่นหลายรายหรGอหลายทอดผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกคาตกลงยินยอมท่ี

จะแจง จัดหา จัดทําและใหขอมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื่นซึ่งเปนลูกคาที่แทจร�งทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกคารูหรGอควรรูเนื่องจากการเปน

ผูดําเนินการเชนน้ัน พรอมท้ังจัดทําคําชี้แจงเพF่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลดังกลาวใหแก บร�ษัทฯ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หนวยงานกํากับดูแล หรGอบุคคลท่ีมีสิทธิรองขอขอมูลหรGอเอกสารดังกลาว เม่ือมีการรองขอ หรGอ

เพF่อใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานดังกลาวกําหนด  
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20.20.20.20. คาธรรมเนียมและคาใชจายคาธรรมเนียมและคาใชจายคาธรรมเนียมและคาใชจายคาธรรมเนียมและคาใชจาย        

20.1 ลูกคาตกลงจะชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของทั้งหลาย รวมถึงคาบร�การในอัตราที่บร�ษัทฯ กําหนดในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรGอตามที่บร�ษัทฯ จะแจงใหลูกคา

ทราบเปนครั้งคราวไป โดยคาธรรมเนียมและคาตอบแทนน้ัน ใหรวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยงจํานวนเง�นท่ีบร�ษัทฯ พ^งตองชําระใหแกตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนย

รับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชีหรGอหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ และลูกคาตกลงชําระเง�นประเมิน เง�นเรbยกเก็บ ภาษีและอากรแสตมปท่ีเก่ียวของ และคาใชจายอื่นๆ ท่ี

เก่ียวของหรGอเก่ียวเน่ืองกับหรGอเกิดข@้นจากขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีซึ่งบร�ษัทฯ เขาทําในนามของลูกคา และคาใชจายทางกฎหมายท้ังหมดท่ีเกิดข@้นกับบร�ษัทฯ ใน

การบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกคาตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี ท้ังน้ี เวนแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น โดยลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมใหบร�ษัทฯ ตามว�ธีการ 

เงG่อนไข และระยะเวลาท่ีบร�ษัทฯ กําหนด  

ลูกคาตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายที่กําหนดในขอ 20.1 ใหแกบร�ษัทฯ ณ ที่อยูของบร�ษัทฯ และภายในระยะเวลาและว�ธีการที่บร�ษัทฯ แจงใหลูกคา

ทราบ ทันที โดยจะตองชําระเปนเง�นท่ีสามารถโอนตอไปไดโดยไมมีขอจํากัด ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายจะตองไมมีการหักหรGอหัก ณ ท่ีจายใดๆ  

20.2 หากลูกคาไมชําระเง�นจํานวนใดใหแกบร�ษัทฯ เม่ือถึงกําหนด บร�ษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบ้ียบนจํานวนเง�นท่ีคางชําระไดในอัตราท่ีบร�ษัทฯ ไดตกลงไวกับลูกคา และในกรณี

ท่ีไมมีการตกลงกันดังกลาว ใหอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ีของลูกคาเปนอัตราเทากับอัตราท่ีบร�ษัทฯ แจงตอลูกคาครั้งลาสุดโดยใหบร�ษัทฯ มีดุลพMนิจในการกําหนด

อัตราดอกเบ้ียผิดนัดดังกลาวเทาท่ีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอนุญาต ท้ังน้ี ในการคํานวณดอกเบ้ียดังกลาว ใหคิดตามจํานวนวันท่ีถัดจากวันท่ีกําหนดชําระ

ตามว�ธีปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานทางธนาคารและใหคํานวณโดยนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระเง�นจํานวนดังกลาวจนถึงวันท่ีบร�ษัทฯ ไดรับชําระเง�นจากลูกคาจนครบถวน  

20.3 คําบอกกลาวชําระหนี้หรGอคําบอกกลาวใดๆ ของบร�ษัทฯ ที่ลงนามโดยกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนที่มีอํานาจของบร�ษัทฯ ที่ระบุจํานวนเง�นที่ถึง

กําหนดตองชําระโดยลูกคา ใหถือเปนหลักฐานเบ้ืองตนของคําบอกกลาวชําระหน้ีหรGอคําบอกกลาวใดๆ ของบร�ษัทฯ ท่ีถูกตอง  

20.4 ในกรณีที่บร�ษัทฯ มีหนาที่ตามกฎหมาย (ไมวาในหรGอตางประเทศ) (รวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมร�กา (Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA)) รวมท้ังขอผูกพัน หรGอขอสัญญาใดๆ ท่ีบร�ษัทฯ ไดเขาทํากับหนวยงานของรัฐ (ท้ังในและตางประเทศ) (รวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยงกฎหมาย

ภาษีของประเทศสหรัฐอเมร�กา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะตองหักภาษี หรGอหักเง�นจากจํานวนเง�นใดๆ หรGอการชําระเง�นใดๆ ที่   

บร�ษัทฯ จะตองชําระใหแกลูกคา ลูกคาตกลงใหบร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการหักภาษี หรGอหักจํานวนเง�นดังกลาว โดยบร�ษัทฯจะไมมีหนาที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรGอ

จํานวนเง�นดังกลาวใหแกลูกคาเพMNมเติม  

20.5 ในกรณีที ่ลูกคามีหนาที่ตามกฎหมาย (ไมวาในหรGอตางประเทศ) (รวมถึงแตไมจํากัดเพ�ยงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมร�กา (Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA)) ท่ีจะตองหักภาษี หรGอหักเง�นจากจํานวนเง�นใดๆ จากคาธรรมเนียม หรGอการชําระเง�นใดๆ ท่ีลูกคาจะตองชําระใหแกบร�ษัทฯ ลูกคาจะตอง

แจงใหแกบร�ษัทฯ ทราบถึงภาระดังกลาว และจะตองรับผิดชอบชําระจํานวนเง�นในสวนท่ีหักออกดังกลาว เพMNมเติมใหแกบร�ษัทฯ เพF่อใหบร�ษัทฯ ไดรับชําระเง�นเต็มจํานวน 

เสมือนมิไดมีการหักภาษี หรGอหักจํานวนเง�นใดๆ และจะตองนําสงหลักฐานใหแกบร�ษัทฯ เพF่อแสดงวาลูกคาไดชําระภาษีและนําสงภาษีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของน้ันแลว  

20.6 จํานวนเง�นและอัตราท้ังหลายท่ีระบุไวในเอกสารธุรกรรมเปนจํานวนท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพMNม (ถามี) นอกจากน้ี คูสัญญาฝายท่ีไดรับการชําระเง�นจากคูสัญญาอีกฝาย

หน่ึงจะตองจัดเตรbยมใบกํากับภาษีใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเพF่อเปนหลักฐานการเรbยกเก็บภาษีมูลคาเพMNมตามแบบและขอความท่ีกําหนดไวในประมวลรัษฎากร  

21.21.21.21. ขอกําหนดอื่นๆขอกําหนดอื่นๆขอกําหนดอื่นๆขอกําหนดอื่นๆ        

21.1 ลูกคาตกลงท่ีจะแจงใหบร�ษัทฯ ทราบตามว�ธีการท่ีบร�ษัทฯ กําหนด ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอมูลใดๆ ในเอกสารการเปดบัญชีลูกคาหรGอขอมูลใดๆ ท่ีลูกคาไดแจง

มายังบร�ษัทฯ กอนหนาน้ี ท้ังน้ี ลูกคาตกลงและรับทราบวาในการติดตอและผูกพันตนระหวางลูกคาและบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ จะยึดถือขอมูลใดๆ ซึ่งบร�ษัทฯ ถือวาลูกคาได

ใหไวแกบร�ษัทฯ ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควร บร�ษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรGอขอมูลใดๆ ท่ีลูกคาไดใหไวแกบร�ษัทฯ และ/หรGอขอมูลท่ีเก่ียวของกับบัญชี

ของลูกคา  

21.2 ลูกคาตกลงยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนด และ ว�ธีปฏิบัติท่ีบร�ษัทฯ และ/หรGอเจาของขอมูลจะกําหนดหรGอไดแจงไวในเว็บไซตของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี บร�ษัทฯ อาจ

แกไขเพMNมเติมขอกําหนดและเงG่อนไขของบร�ษัทฯ ไดโดยประกาศแกไขเพMNมเติมไวในเว็บไซต  

21.3 ในการชําระหน้ีหรGอการดําเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกคาใหกระทําโดยใชเง�นสกุลบาท ซึ่งเปนสกุลเง�นท่ีถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทยในขณะน้ี หรGอสกุลเง�นอื่น

ใดท่ีบร�ษัทฯ อาจกําหนดเพMNมเติมในภายหลัง โดยลูกคาตกลงและยินยอมชําระหน้ีใดๆ ท่ีลูกคามีอยูกับทางบร�ษัทฯ ตามว�ธีการ เงG่อนไข และภายในระยะเวลาท่ีบร�ษัทฯ 

กําหนด  

ในกรณีที่จะตองดําเนินการเพF่อแลกเปลี่ยนเง�นระหวางสกุลเง�นบาทกับสกุลเง�นตางประเทศ ลูกคาตกลงใหบร�ษัทฯ ดําเนินการแลกเปลี่ยนเง�นตราหรGอใชอัตรา

แลกเปล่ียนของสถาบันการเง�นท่ีบร�ษัทฯ เปนผูกําหนดได ลูกคาตกลงยอมรับความเส่ียงใดๆ ตอผลขาดทุน ความสูญเสีย หรGอความเสียหาย หรGอคาใชจายใดๆ อัน

เปนผลมาจากการแลกเปล่ียนเง�นสกุลหน่ึงไปเปนเง�นในอีกสกุลหน่ึงท่ีอาจเกิดข@้นในบัญชีของลูกคา  

21.4 ในกรณีท่ีลูกคานําเช็ค และ/หรGอ ตราสารอื่นใด มาวางไวแกบร�ษัทฯ โดยมีเจตนาใหบร�ษัทฯ นับเปนเง�นสดน้ัน บร�ษัทฯ จะถือวาเช็ค และ/หรGอ ตราสารอื่นใดน้ันเปนเง�น

สดก็ตอเม่ือบร�ษัทฯ สามารถเรbยกเก็บเง�นตามเช็ค และ/หรGอ ตราสารอื่นใดน้ันไดเสียกอน โดยบร�ษัทฯ จะถือวาเช็ค และ/หรGอ ตราสารอื่นใดเปนเง�นสดไดในวันท่ีบร�ษัทฯ 

สามารถเรbยกเก็บเง�นหรGอข@้นเง�นไดแลว นอกจากน้ี ในกรณีท่ีลูกคาโอนเง�นจากบัญชีของลูกคาท่ีเปดไวกับสถาบันการเง�นอื่นมายังบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ จะถือวาเปนเง�นสด

ก็ตอเม่ือการโอนเง�นดังกลาวเสร็จสมบูรณและบร�ษัทฯ ไดรับเง�นน้ันๆ แลวเทาน้ัน  

21.5 บร�ษัทฯ มีสิทธิยึดหนวงหรGอหักกลบลบหน้ีในเง�น หลักทรัพย หลักประกัน และทรัพยสินใดๆ ของลูกคาท่ีบร�ษัทฯ ยึดถือไว ไมวาจะเปนการยึดถือไวเพF่อเก็บรักษาหรGอ

เพF่อวัตถุประสงคอื่นก็ตาม เพF่อใชเปนหลักประกันและภายใตบังคับของสิทธิยึดหนวงทั่วไปเพF่อประโยชนของบร�ษัทฯ หรGอเพF่อหนวยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและ

ตางประเทศ) ท้ังน้ี จนกวาลูกคาจะชําระหน้ีใหแกบร�ษัทฯ จนครบถวน  

21.6 ในกรณีท่ีบัญชีของลูกคาไมมีการทํารายการ และ/หรGอมีทรัพยสิน และ/หรGอหลักทรัพย และ/หรGอหลักประกัน ในบัญชีของลูกคาไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงG่อนไขท่ี

บร�ษัทฯ กําหนด บร�ษัทฯ มีสิทธิเรbยกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชีตามอัตราท่ีบร�ษัทฯ กําหนดเปนคราวๆ โดยลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ มีอํานาจหัก

เง�นจากบัญชีของบร�ษัทฯ เพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) ท้ังน้ี เวนแตลูกคาจะไดชําระคาธรรมเนียมดังกลาวใหแกบร�ษัทฯ 

ภายใน 14 วัน นับจากที่ไดรับแจงจากบร�ษัทฯ ถึงการเรbยกเก็บคาธรรมเนียมนั้น หากบร�ษัทฯ ไมสามารถหักเง�นหรGอลูกคาไมชําระคาธรรมเนียมดังกลาวภายใน 14 

วัน นับจากท่ีไดรับแจงจากบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ อาจใชดุลพMนิจท่ีจะปดบัญชีใดๆ ของลูกคา โดยบร�ษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบ และในกรณีท่ีทรัพยสินของลูกคาท่ีเหลือเปน

เง�นสด (หลังจากหักคาทําธุรกรรม คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ รวมถึงหน้ีสินท่ีมีอยูกับบร�ษัทฯ จนครบถวนแลว) บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเง�นสดดังกลาว

โดยการโอนเง�นเขาบัญชีของลูกคา หรGอโดยเช็ค (แลวแตกรณี) ตามท่ีลูกคาไดแจงไวกับบร�ษัทฯ ท้ังน้ี บร�ษัทฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากการ

ดําเนินการดังกลาวขางตน (หากมี)  
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22.22.22.22. การสละสิทธิการสละสิทธิการสละสิทธิการสละสิทธิ        

การท่ีลูกคา หรGอบร�ษัทฯ ไมไดเรbยกใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรGอเรbยกใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมลาชา ไมถือเปน

การสละสิทธิ หรGอการไดรับการชดใช หรGอสละซึ่งขอกําหนดใดๆ ในเอกสารธุรกรรม  

23.23.23.23. การโอนสิทธิการโอนสิทธิการโอนสิทธิการโอนสิทธิ        

ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีเปนประโยชนและผูกพันบร�ษัทฯ ลูกคา รวมถึงผูรับโอนและผูสืบสิทธิของบร�ษัทฯ และลูกคา อยางไรก็ตาม ลูกคาจะโอนหรGอจําหนาย สิทธิ 

หนาท่ี และ/หรGอภาระผูกพันตามขอกําหนดและเงG่อนไขมิได หากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบร�ษัทฯ กอน และการโอนท่ีขัดกับขอกําหนดน้ีจะไมมี

ผลสมบูรณ  

24.24.24.24. กฎหมายที่ใชบังคับและอนุญาโตตุลาการกฎหมายที่ใชบังคับและอนุญาโตตุลาการกฎหมายที่ใชบังคับและอนุญาโตตุลาการกฎหมายที่ใชบังคับและอนุญาโตตุลาการ        

24.1 ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ีใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย  

24.2 ในกรณีท่ีมีขอพMพาททางกฎหมายระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาซึ่งเกิดข@้นจากหรGอเก่ียวของกับขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับน้ี รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละ

ประเภท คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงวาบร�ษัทฯ หรGอลูกคาอาจย่ืนคํารองตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพF่อขอใหมีการชี้ขาดขอพMพาทโดยอนุญาโตตุลาการแลวแตกรณี ตาม

หลักเกณฑและว�ธีการท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของประกาศกําหนด โดยสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรถึงคูสัญญาอีกฝายหน่ึงลวงหนา  
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับน้ีจะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเม่ือลูกคาและบร�ษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมน้ีเทาน้ัน- 

ขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทนขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทนขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทนขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทน////นายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยดวยเง�นสดนายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยดวยเง�นสดนายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยดวยเง�นสดนายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยดวยเง�นสด    

1.1.1.1. ขอความเบื้องตนขอความเบื้องตนขอความเบื้องตนขอความเบื้องตน        

1.1 ขอกําหนดเพMNมเติมน้ีทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาท่ี ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ท่ีเปนการเฉพาะท่ีเก่ียวกับการใหบร�การเปนตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพย

ดวยเง�นสด  

1.2 ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน////นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเง�นสดฉบับนี้นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเง�นสดฉบับนี้นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเง�นสดฉบับนี้นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเง�นสดฉบับนี้    จะใชบังคับระหวางบร�ษัทฯจะใชบังคับระหวางบร�ษัทฯจะใชบังคับระหวางบร�ษัทฯจะใชบังคับระหวางบร�ษัทฯ    และลูกคาทันทีและลูกคาทันทีและลูกคาทันทีและลูกคาทันที    เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ    ((((กกกก) ) ) ) ลูกคาลูกคาลูกคาลูกคาแสดงความแสดงความแสดงความแสดงความ

จํานงเปดบญัชีจํานงเปดบญัชีจํานงเปดบญัชีจํานงเปดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยมายงับร�ษทัฯซือ้ขายหลกัทรพัยมายงับร�ษทัฯซือ้ขายหลกัทรพัยมายงับร�ษทัฯซือ้ขายหลกัทรพัยมายงับร�ษทัฯ    ไมวาจะดวยว�ธีทางโทรศพัทไมวาจะดวยว�ธีทางโทรศพัทไมวาจะดวยว�ธีทางโทรศพัทไมวาจะดวยว�ธีทางโทรศพัท    อินเทอรเนต็อินเทอรเนต็อินเทอรเนต็อินเทอรเนต็    หรGอผานทางเจาหนาทีข่องบร�ษทัฯหรGอผานทางเจาหนาทีข่องบร�ษทัฯหรGอผานทางเจาหนาทีข่องบร�ษทัฯหรGอผานทางเจาหนาทีข่องบร�ษทัฯ    และและและและ    ((((ขขขข) ) ) ) บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    ตอบรับการใหบร�การแกตอบรับการใหบร�การแกตอบรับการใหบร�การแกตอบรับการใหบร�การแก

ลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตามลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตามลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตามลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม    โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานโดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานโดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานโดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดาน

การเง�นการเง�นการเง�นการเง�น    และเอกสารธุรกรรมตาและเอกสารธุรกรรมตาและเอกสารธุรกรรมตาและเอกสารธุรกรรมตางๆงๆงๆงๆ    ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ     

ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้    บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    มีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การมีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การมีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การมีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การ    หากบร�ษัทฯหากบร�ษัทฯหากบร�ษัทฯหากบร�ษัทฯ    พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการพบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการพบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการพบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรมทําธุรกรรม    หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯหรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯหรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯหรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ    อาจขัดหรGออาจขัดหรGออาจขัดหรGออาจขัดหรGอ

แยงตอกฎหมายแยงตอกฎหมายแยงตอกฎหมายแยงตอกฎหมาย    หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯ    โดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหโดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหโดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหโดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองให    บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    รับผิดตอความเสียหายใดๆรับผิดตอความเสียหายใดๆรับผิดตอความเสียหายใดๆรับผิดตอความเสียหายใดๆ    อันเกิดจากการปฏิเสธการอันเกิดจากการปฏิเสธการอันเกิดจากการปฏิเสธการอันเกิดจากการปฏิเสธการ

ใหบร�การของบร�ษัทฯใหบร�การของบร�ษัทฯใหบร�การของบร�ษัทฯใหบร�การของบร�ษัทฯ    เวนแตกรณทีีเ่กดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯเวนแตกรณทีีเ่กดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯเวนแตกรณทีีเ่กดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯเวนแตกรณทีีเ่กดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    พนักงานพนักงานพนักงานพนักงาน    ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯ    โดยบร�ษทัฯโดยบร�ษทัฯโดยบร�ษทัฯโดยบร�ษทัฯ    

จะรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�งจะรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�งจะรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�งจะรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง     

1.3 ขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเง�นสดน้ี ซึ่งตอไปจะเรbยกวา ““““ขอกาํหนดเพMNมเตมิเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนขอกาํหนดเพMNมเตมิเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนขอกาํหนดเพMNมเตมิเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนขอกาํหนดเพMNมเตมิเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน////นายหนานายหนานายหนานายหนา

ซื้อขายหลกัทรพัยซื้อขายหลกัทรพัยซื้อขายหลกัทรพัยซื้อขายหลกัทรพัย” ” ” ” รวมถึงเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวของ เปนสวนหน่ึงของเอกสารธุรกรรม ตามท่ีไดนิยามไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�นท่ี

ลูกคาไดตกลงทํากับบร�ษัทฯ (“ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น”)  

2.2.2.2. คําจําคําจําคําจําคําจํากัดความกัดความกัดความกัดความ        

เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น คําดังตอไปน้ีใหมีความหมายตามท่ีไดนิยามไวดังตอไปน้ี  

(ก) “ซื้อซื้อซื้อซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพยดวย  

(ข) “บัญชีซือ้ขายหลักทรพัยบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย” หรGอ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีลูกคาเปดกับบร�ษัทฯ ไมวาจะเปนการซ้ือขายหลักทรัพย

ผานอินเทอรเน็ตหรGอไมก็ตาม  

(ค) “หลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพย” หมายถึง หลักทรัพยตามประเภทที่ระบุไวใน พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ และใหหมายความรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะตราสารหนี้อื่นๆ หรGอหลักฐาน

แสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุนรวม และตราสารหรGอสิทธิอื่นใดตามที่กําหนดไวในหรGอที่ไดรับอนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ หรGอกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คําวา “หลักทรัพย” ใหหมายรวมถึงหลักทรัพยที่อยูในระหวางการออกและเสนอขาย ดอกผล เง�นปนผล และสิทธิอื่นๆ ของ

หลักทรัพยน้ันๆ ดวย  

(ง) “เอกสารกองทุนรวมเอกสารกองทุนรวมเอกสารกองทุนรวมเอกสารกองทุนรวม” หมายถึง คูมือผูลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ขอมูลภาษีหรGอเงG่อนไข ภาระและ

ประโยชนทางภาษีท่ีเก่ียวของ และ/หรGอเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวกับหรGอใชในการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีเก่ียวของไดจัดทําข@้น

แลวรวมถึงรายละเอียดในใบคําส่ังซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุน  

3.3.3.3. การแตงตั้งการแตงตั้งการแตงตั้งการแตงตั้ง        

3.1 ลูกคาตกลงแตงต้ังและมอบอํานาจใหบร�ษัทฯ เปนตัวแทน และ/หรGอ นายหนาโดยชอบดวยกฎหมายของลูกคา รวมท้ังใหมีอํานาจแตงต้ังตัวแทนชวง ในการดําเนินการ

ใดๆ ที่เกี ่ยวกับหลักทรัพยในทุกกรณีไมวาในหรGอนอกตลาดหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจําหนาย จายโอน การเก็บรักษา การสงมอบหรGอรับมอบ

หลักทรัพย หรGอการดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทําการชําระเง�นคาซื้อหลักทรัพย รับเง�นคาขายหลักทรัพย ชําระและรับชําระคาธรรมเนียม คาอากร

แสตมป และคาใชจายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การจําหนายจายโอน การเก็บรักษา การสงมอบหรGอรับมอบหลักทรัพยของลูกคา การรับ และ/หรGอ 

การปฏิบัติตามคําส่ังของลูกคาไมวาดวยวาจา หรGอลายลักษณอักษร และคําส่ังอื่นใดท่ีเก่ียวของ หรGอเก่ียวเน่ืองกับการซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

ใดๆ ของลูกคาท่ีไดเปดไวกับบร�ษัทฯ ภายในวงเง�นซื้อขาย การเปดบัญชีกับบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีเก่ียวของเพF่อการซื้อ ขายคืน หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุน

และรายการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหนวยลงทุนในกองทุนรวม และบร�ษัทฯ ตกลงรับทําการเปนตัวแทนและ/หรGอนายหนาในการดําเนินการตางๆ ขางตนใหแกลูกคา 

ภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขท่ีระบุไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทน/นายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยฉบับน้ี  

3.2 ลูกคาตกลงใหสัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บร�ษัทฯ และ/หรGอ ตัวแทนชวงไดกระทําไปในฐานะตัวแทน/นายหนาของลูกคาตามขอกําหนดและเงG่อนไข

เก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยฉบับน้ี  

3.3 เวนแตจะไดมีการตกลงระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาเปนอยางอื่น ลูกคาจะตองทําการซื้อขายหลักทรัพยหรGอดําเนินการใดๆ เก่ียวกับหลักทรัพยผานทางบัญชีเพF่อการ

ทําธุรกรรมเทาน้ัน  

4.4.4.4. การสงมอบและการการสงมอบและการการสงมอบและการการสงมอบและการชําชําชําชําระเง�นระเง�นระเง�นระเง�น        

4.1 ลูกคาตกลงสงมอบหลักทรัพยใหบร�ษัทฯ เพF่อการสงมอบหลักทรัพยท่ีขาย และลูกคาตกลงชําระราคาแกบร�ษัทฯ เพF่อการชําระราคาคาหลักทรัพยท่ีซื้อหรGอยินยอม

ใหบร�ษัทฯ หักเง�นจากบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) เต็มตามจํานวนท่ีลูกคาจะตองชําระ โดยในการชําระ

ราคา การสงมอบหลักทรัพย และการดําเนินการในกรณีผิดนัดชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยภายใตสัญญาน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงG่อนไข ว�ธีการ ระยะเวลา 

แนวทาง หรGอขอกําหนดท่ีตลาดหลักทรัพย ตลาดอื่น สํานักหักบัญชี และ บร�ษัทฯ กําหนดไว และบร�ษัทฯ จะไมดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยเปนบางสวน 

(Partial Settlement)  

4.2 ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถจัดหาหลักทรัพยมาสงมอบใหแกบร�ษัทฯ เพF่อการสงมอบหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย หรGอไมสามารถชําระราคาสําหรับ

หลักทรัพยท่ีซื้อตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวขอ 4.1 ขางตน บร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดังตอไปน้ี  

(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย หากลูกคาไมสามารถจัดหาหลักทรัพยใหแกบร�ษัทฯ เพF่อการสงมอบเม่ือมีการขายหลักทรัพย บร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการซื้อ

หลักทรัพยเพF่อการสงมอบตามราคาที่บร�ษัทฯ เห็นสมควร และเรbยกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวจากบัญชีของบร�ษัทเพF ่อ
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ลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณ)ี หรGอดําเนินการสงมอบหลักทรัพยเพF่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกคา และนําเง�น

ที่ไดรับมานั้นเครดิตเขาในบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) หรGอบร�ษัทฯ อาจดําเนินการยืม

หลักทรัพยในนามของลูกคาเพF่อสงมอบและเรbยกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของจากลูกคา ซึ่งรวมถึงคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข@้นเน่ืองจากการ

ยืมหลักทรัพย หรGอการจัดหาหลักประกันเพF่อการยืมหลักทรัพยน้ัน หรGอบร�ษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพยใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ท้ังน้ี ในการ

ดําเนินการดังกลาวบร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการไดโดยไมตองแจงหรGอบอกกลาวใหลูกคาทราบ หรGอขอรับความยินยอมจากลูกคา และบร�ษัทฯ มีสิทธิเรbยก

คาเสียหาย คาปรับ คาชดเชย และคาใชจายอื่นใดท่ีเกิดข@้นจากการไมสามารถจัดหาหลักทรัพยมาสงมอบดังกลาวจากลูกคา  

(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย หากลูกคาไมชําระราคาสําหรับหลักทรัพยที่ซื้อตามที่ระบุไวขางตน บร�ษัทฯ มีสิทธิยอมรับการสงมอบหลักทรัพย และเรbยก

เก็บเง�นจากบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) เต็มตามจํานวนท่ีลูกคาจะตองชําระสําหรับคาใชจาย

ใดๆ อันเน่ืองมาจากหลักทรัพยท่ีลูกคาซื้อไว หรGอบร�ษัทฯ อาจดําเนินการขายหลักทรัพยดังกลาวในราคาท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควร และนําเง�นท่ีไดรับเครดิตเขา

ในบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) ท้ังน้ี ในการดําเนินการดังกลาวบร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการได

โดยไมตองแจงหรGอบอกกลาวใหลูกคาทราบ หรGอขอรับความยินยอมจากลูกคา  

(ค) ในกรณีที่ลูกคาอยูระหวางรอรับมอบหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการผิดนัดสงมอบหลักทรัพย ลูกคาตกลงและยอมรับวาลูกคาอาจมีโอกาสไมไดรับ

หลักทรัพยหรGอไดรับหลักทรัพยไมครบถวน และลูกคาอาจไมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ที่เกิดจากหลักทรัพยดังกลาว โดยลูกคาอาจไดรับ (1) คาปรับ

สําหรับชดเชยความเสียหายแทนการไดรับมอบหลักทรัพยที่ผิดนัด และ/หรGอ (2) คาปรับเพF่อชดเชยความเสียหายหากสิทธิประโยชนดังกลาวสามารถ

คํานวณมูลคาเปนเง�นได ท้ังน้ี ตามจํานวนและประเภทท่ีสํานักหักบัญชีกําหนด  

ในกรณีดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม บร�ษัทฯ จะเรbยกเก็บจากบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท 

(ตามแตกรณี) และสําหรับจํานวนเง�นที่ลูกคายังคางชําระอยูนั้นจะถือวาเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแลวในวันนั้น ซึ่งลูกคาตองชําระคาปรับตามอัตราที่ตลาด

หลักทรัพยกําหนด และดอกเบี้ยแกบร�ษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บร�ษัทฯ ไดกําหนดไวเปนคราวๆ ไป โดยบร�ษัทฯ จะคํานวณดอกเบี้ยไปจนกวาบร�ษัทฯ จะ

ไดรับชําระหน้ีครบถวนแลว  

4.3 นอกเหนือไปจากกรณีตามขอ 4.1 ในกรณีที่ลูกคาตกลงมอบหมายใหบร�ษัทฯ ดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนรวมโดยใหบร�ษัทฯ นําเง�นที่

ไดรับจากการขายหลักทรัพยไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคากําหนดเพF่อการบร�หารผลตอบแทน หรGอใหบร�ษัทฯ ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ี

ลูกคากําหนดเพF่อนําเง�นไปชําระคาซื้อหลักทรัพยของลูกคา หรGอในกรณีที่ลูกคามีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ใชในการชําระคาซื ้อขาย

หลักทรัพย หรGอมีคําสั่งในภายหลังตกลงมอบหมายใหบร�ษัทฯ ดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนรวมดังกลาว เวนแตลูกคาจะมีคําสั่งเปน   

อยางอื่น การชําระคาซื้อขายหลักทรัพยจะเปนไปดังตอไปน้ี  

(ก) ในการชําระเง�นคาซื้อหลักทรัพยของลูกคา ลูกคาตกลงมอบหมายใหบร�ษัทฯ ดําเนินการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกคากําหนด และนําเง�นท่ีไดรับมา 

(ข) ชําระคาซื้อหลักทรัพยของลูกคา ในกรณีท่ีเง�นท่ีไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนไมเพ�ยงพอท่ีจะชําระคาซื้อหลักทรัพย ลูกคาตกลงวาลูกคายังคงมีภาระผูกพัน

ตองชําระคาซื้อหลักทรัพยใหแกบร�ษัทฯใหเพ�ยงพอกับมูลคาหลักทรัพยท่ีซื้อท้ังจํานวนตามท่ีกําหนดไวในขอ 4.1  

(ค) ในกรณีลูกคาขายหลักทรัพย ลูกคาตกลงมอบหมายใหบร�ษัทฯ นําเง�นท่ีไดรับจากการขายหลักทรัพยท้ังจํานวนมาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกคา

กําหนด  

ในกรณีท่ีบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนปฏิเสธคําส่ังซื้อหรGอขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกคากําหนด ลูกคารับทราบวา บร�ษัทฯ จะดําเนินการชําระราคา

รายการซื้อขายหลักทรัพยตามท่ีกําหนดไวในขอ 4.1  

ลูกคาตกลงวาบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท และบัญชีธนาคารท่ีลูกคาใชในการรับชําระเง�นคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลูกคา

กําหนดกับบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตองเปนบัญชีเดียวกัน ในกรณีท่ีตอมาภายหลังลูกคามีการเปล่ียนแปลงบัญชีธนาคารท่ีลูกคาใชในการรับชําระเง�นคาขาย

คืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคากําหนดกับบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ลูกคาตองแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลตอบร�ษัทฯ เปนลายลักษณอักษรเพF่อขอ

เปล่ียนแปลงบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตอเม่ือลูกคาไดรับการยืนยันจากบร�ษัทฯ ถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว

แลวเทาน้ัน  

ลูกคารับทราบวาการดําเนินการเพF่อการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนรวมโดยว�ธีการตามขอ 4.3 นี้ มีคาใชจายที่เกี่ยวของอาทิเชน คา

นายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาธรรมเนียมในการซื้อหรGอขายคืนหนวยลงทุน และ/หรGอ คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี ่ยวของ (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรbยกวา 

“คาใชจายเกี่ยวกับการคาใชจายเกี่ยวกับการคาใชจายเกี่ยวกับการคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินดําเนินดําเนินดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนการซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนการซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนการซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุน”) ลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ หักเง�นในบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัทเพF่อชําระ

คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนน้ันได  

ในการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคากําหนด หากภายหลังการขายคืนหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุนของลูกคาที่เหลืออยูมีจํานวนนอยกวาจํานวน

หนวยลงทุนขั้นตํ่าที่ผูถือหนวยลงทุนตองถือไวตามที่เอกสารกองทุนรวมกําหนด (ถามี) ลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคา

กําหนดท่ีเหลือท้ังหมดและใหโอนเง�นท่ีไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเขาบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท ตอไป  

5.5.5.5. การดาํการดาํการดาํการดาํเนนิการของบร�ษทัฯเนนิการของบร�ษทัฯเนนิการของบร�ษทัฯเนนิการของบร�ษทัฯ        

5.1 ลูกคารับทราบและตกลงวา บร�ษัทฯ อาจทํารายการเกี่ยวกับหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาได ทั้งในฐานะตัวการหรGอในฐานะตัวแทน   บร�ษัทฯ มี

สิทธิท่ีจะซื้อหรGอขายหลักทรัพยท่ีบร�ษัทฯ ถืออยู และ/หรGอท่ีบร�ษัทฯ เปนตัวแทนและ/หรGอนายหนาของผูอื่นใหกับลูกคาได  

5.2 ลูกคารับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีเปนการส่ังซื้อ ขายคืน หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุนในกองทุนรวมภายใตการบร�หารจัดการของบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

ใดๆ การชําระคาซื้อหรGอรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนดังกลาว ลูกคาไดมอบหมายและแตงตั้งบร�ษัทฯ ใหเปนตัวแทน

และผูรับมอบอํานาจของลูกคาในการกระทําการท้ังหลายขางตนตามขอบอํานาจท่ีระบุไวในหนังสือมอบอํานาจในเรG่องน้ีถึงบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีเก่ียวของ 

ลูกคาไดรับทราบ อานและเขาใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับวาการเพMNม/ลดทรัพยสินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชนของกองทุนรวม การสงมอบทรัพยสิน

ของกองทุนรวมและการจัดทําและจัดสงรายงานตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะตองอยูภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขของ

เอกสารกองทุนรวมดวย ลูกคาไดรับทราบและเขาใจคําเตือนและการเปดเผยในเรG่องตางๆ เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของ

กองทุนรวม หรGอความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกลาวทุกประการ  



 

   19 - 35 

 

ลูกคารับทราบวาการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบร�หารจัดการของบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหนึ่งๆ อาจไมสามารถดําเนินการไดในกรณีท่ี

ลูกคาและบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับลูกคาไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม หรGอ

เกินกวาหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนด  

5.3 ลูกคาตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงG่อนไข และว�ธีการในการซื้อขายหนวยลงทุนตามท่ีบร�ษัทฯ ประกาศกําหนดเปนครั้งคราวไป  

5.4 ลูกคายินยอมใหบร�ษัทฯ งดใหบร�การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนกับลูกคาเปนการชั่วคราว ปดบัญชีซื้อขาย จํากัดการซื้อขาย และดําเนินการอื่นใด

เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคาได แลวแตกรณี  ท้ังน้ี เพF่อใหเปนไปตามคําส่ังของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย นาย

ทะเบียนหลักทรัพย สํานักหักบัญชี  หรGอสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจร�งดังน้ี   

(ก) การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคามีหรGอนาจะมีผลกระทบตอความเปนระเบียบเรbยบรอยในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน หรGอทําใหหรGอนาจะ

ทําใหราคาของหลักทรัพยจดทะเบียนไมตรงตอสภาพปกติของตลาด   

(ข) ลูกคามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีไมเหมาะสม หรGออาจฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

(ค) ลูกคาไมดําเนินการแจง จัดหาขอมูล หรGอจัดทําคําชี้แจงตาม ขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น ขอ 19.2 หรGอ ใหขอมูลอันเปนเท็จหรGอ

อาจกอใหเกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ 

6.6.6.6. ขอรองเรbยนขอรองเรbยนขอรองเรbยนขอรองเรbยน    

ในกรณีท่ีลูกคามีขอรองเรbยน ลูกคาอาจทําขอรองเรbยนตอบร�ษัทฯ เพF่อใหบร�ษัทฯ พMจารณาแกไขปญหาตามขอรองเรbยนของลูกคา ท้ังน้ีขั้นตอนและว�ธีการในการรับ

และพMจารณาแกไขปญาหาขอรองเรbยน การรายงานความคืบหนาและการแจงผลพMจารณาเปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบของบร�ษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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รายงานการเปดเผยความเสีย่งรายงานการเปดเผยความเสีย่งรายงานการเปดเผยความเสีย่งรายงานการเปดเผยความเสีย่ง 

รายงานฉบับนี้จัดเตรbยมข@้นเพF่อชวยใหทานมีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข@้นจากการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย (รวมถึง การขายหลักทรัพยโดยไมมี

หลักทรัพยในครอบครอง) และทานควรเขาใจในภาระภาษีท่ีเกิดข@้นจากการเขาทําธุรกรรมดังกลาวครบถวนดีแลว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัยประการใด ทานควรปร@กษาท่ี

ปร@กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เก่ียวกับการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว  

โดยการเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเง�นสด 

ถือวาลูกคาไดรับทราบและเขาใจในขอความท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี กอนท่ีจะเร�Nมทําการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ แหลงกลางซื้อขายหลักทรัพยอื่นใด  

ในการซื้อขายหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยอาจอาจอาจอาจมีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูง    เนื่องเนื่องเนื่องเนื่องจากจากจากจากความผันผวนของตลาดหลักทรพัยความผันผวนของตลาดหลักทรพัยความผันผวนของตลาดหลักทรพัยความผันผวนของตลาดหลักทรพัย    และความเสี่ยงในเรGอ่งของการและความเสี่ยงในเรGอ่งของการและความเสี่ยงในเรGอ่งของการและความเสี่ยงในเรGอ่งของการขาดขาดขาดขาดทุนก็เปนสิNงที่เปนสาระสําคัญทุนก็เปนสิNงที่เปนสาระสําคัญทุนก็เปนสิNงที่เปนสาระสําคัญทุนก็เปนสิNงที่เปนสาระสําคัญ    ทํานองทํานองทํานองทํานอง

เดียวกับเดียวกับเดียวกับเดียวกับราคาราคาราคาราคาของหลักทรัพยซึ่งมีความผันผวนของหลักทรัพยซึ่งมีความผันผวนของหลักทรัพยซึ่งมีความผันผวนของหลักทรัพยซึ่งมีความผันผวน    และและและและอาจอาจอาจอาจทําใหทําใหทําใหทําใหราคาราคาราคาราคาหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่งไมมีมูลคาเลยหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่งไมมีมูลคาเลยหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่งไมมีมูลคาเลยหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่งไมมีมูลคาเลย    ดังนั้นดังนั้นดังนั้นดังนั้น    ทานทานทานทานจ@งตองพรอมที่จะรับความเสี่ยงนี้จ@งตองพรอมที่จะรับความเสี่ยงนี้จ@งตองพรอมที่จะรับความเสี่ยงนี้จ@งตองพรอมที่จะรับความเสี่ยงนี้    นอกนอกนอกนอกจากจากจากจากนี้นีนี้้นี้    ทานทานทานทานควรควรควรควร

เขาทํารายการซื้อขายเขาทํารายการซื้อขายเขาทํารายการซื้อขายเขาทํารายการซื้อขายหลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพยตอเมื่อตอเมื่อตอเมื่อตอเมื่อทานทานทานทานไดเขาใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิไดเขาใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิไดเขาใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิไดเขาใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ    ภาระภาระภาระภาระผูกพันผูกพันผูกพันผูกพัน    และควและควและควและความเสี่ยงที่เกี่ยวของามเสี่ยงที่เกี่ยวของามเสี่ยงที่เกี่ยวของามเสี่ยงที่เกี่ยวของอยางอยางอยางอยางครบถวนเสียกอนครบถวนเสียกอนครบถวนเสียกอนครบถวนเสียกอน ยกตัวอยางเชน ในกรณี

ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธซึ่งทานไมสามารถท่ีจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธไดหลังวันท่ีหมดอายุ นอกจากน้ี ทานควรตองพMจารณาดวยวารายการซื้อขาย

นั้นๆ เหมาะสมกับการรับความเสี่ยงของทานหรGอไมอยางไร โดยพMจารณาจากวัตถุประสงคการลงทุนและสถานะทางการเง�นของทานเอง  อีกทั้งทานไดรับทราบถึงลักษณะ

ความเสี่ยงตางๆ อันอาจเกิดไดจากการขายหลักทรัพยโดยไมมีหลักทรัพยในครอบครอง เชน ความผันผวนข@้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ความผันผวนของมูลคา

หลักทรัพย ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของตางๆ กับธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยและการขายหลักทรัพยโดย

ไมมีหลักทรัพยในครอบครองน้ี  

สําหรับบุคคลตางดาวท่ีถือหุนท่ีกําหนดใหคนไทยเปนผูถือและคนไทยท่ีถือหุนท่ีกําหนดใหบุคคลตางดาวเปนผูถือน้ัน บุคคลดังกลาวอาจไมมีสิทธิในการลงทะเบียนเปน

ผูถือกรรมสิทธ์ิในหุนดังกลาวในนามของตนได ท้ังน้ี ข@้นอยูกับสัดสวนการถือกรรมสิทธ์ิของบุคคลตางดาวของบร�ษัทผูออกหลักทรัพยน้ันๆ และในกรณีท่ีหุนน้ันไมไดลงทะเบียน

ในชื่อของบุคคลดังกลาว บุคคลดังกลาวก็จะไมมีสิทธิไดรับประโยชนใดๆ จากผูออกหลักทรัพยนั้น อันไดแก เง�นปนผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เปนตน และสําหรับ

บุคคลที่กระทําการใดๆ เพF่อประโยชนของบุคคลตางดาวในการรับสิทธิดังกลาวอาจไดรับโทษทางอาญา และหากทานเปนบุคคลตางดาวที่ถือหุนที่กําหนดใหคนไทยเปนผูถือ 

หรGอเปนคนไทยท่ีถือหุนท่ีกําหนดใหบุคคลตางดาวเปนผูถือ ทานตองยอมรับถึงบรรดาความเส่ียงท้ังหมดท่ีอาจเกิดข@้นจากการถือครองหุนดังกลาว อีกท้ังตองยอมรับดวยวา 

ไมวากรณีใดก็ตาม บร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ไมสามารถชวยเหลือทานไมวาโดยว�ธีการใดๆ เพF่อใหทานไดมาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุนดังกลาวจากผูออก

หลักทรัพย  

นอกจากนี้ บรรดาทรัพยสินและมูลคาของทรัพยสินในบัญชีของทานนั้นจะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเง�นฝากหรGออยูภายใตการ

คุมครองจากหนวยงานรัฐบาลอื่นใด หรGอการประกันภัยใดๆ  

สําหรับผูถือบัญชีมารจ��น (ระบบเครดิตบาลานซ) ทานไดรับแจงและรับทราบถึงเรG่องดังตอไปน้ี  

1. การกูยืมเง�นเพF่อการลงทุน ถือไดวาเปนการดําเนินการอยางหนึ่งเพF่อเพMNมผลทางการเง�น ว�ธีการที่จะทําใหไดรับกําไรจากการเพMNมผลทางการเง�นนั้น 

ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนดังกลาวจะตองสูงกวาตนทุนของเง�นที่กูยืมมา นอกจากนี้ กลว�ธีในการเพMNมผลทางการเง�นก็อาจทําใหเกิดผลกําไรหรGอ

ขาดทุนในการลงทุนก็ได ท้ังน้ี หากตองการผลตอบแทนทางการเง�นสูงมากเทาใด ความเปนไปไดท่ีจะเกิดผลกําไรหรGอผลขาดทุนก็จะยิNงเพMNมมากข@้นเทาน้ัน  

2. มูลคาของหลักทรัพยท่ีวางเปนหลักประกัน จะถูกทําการปรับปรุงใหเปนปจจ�บันตามราคาปดของหลักทรัพยน้ันๆ ซึ่งการปรับปรุงมูลคาหลักทรัพยดังกลาว

อาจจะสงผลใหอํานาจซื้อของทานเพMNมข@้นหรGอลดลงได  

3. รายงานฉบับน้ี มิไดจัดทําข@้นโดยมีวัตถุประสงคเพF่อเปดเผยบรรดาความเส่ียงและแงมุมท่ีเปนสาระสําคัญท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยหรGอแหลงกลางซื้อขายหลักทรัพยอื่นใด  
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับน้ีจะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเม่ือลูกคาและบร�ษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมน้ีเทาน้ัน- 

ขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการยมืและใหยมืหลกัทรพัยขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการยมืและใหยมืหลกัทรพัยขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการยมืและใหยมืหลกัทรพัยขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการยมืและใหยมืหลกัทรพัย    

1.1.1.1. ขอความเบื้องตนขอความเบื้องตนขอความเบื้องตนขอความเบื้องตน     

1.1 ขอกําหนดเพMNมเติมน้ีทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาท่ี ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ท่ีเปนการเฉพาะท่ีเก่ียวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยระหวางบร�ษัทฯ และ ลูกคา  

1.21.21.21.2 ขอกําหนดเพMNมเตมิเกีย่วกบัการยมืและใหยมืฉบับนี้ขอกําหนดเพMNมเตมิเกีย่วกบัการยมืและใหยมืฉบับนี้ขอกําหนดเพMNมเตมิเกีย่วกบัการยมืและใหยมืฉบับนี้ขอกําหนดเพMNมเตมิเกีย่วกบัการยมืและใหยมืฉบับนี้    จะใชบังคบัระหวางบร�ษัทฯจะใชบังคบัระหวางบร�ษัทฯจะใชบังคบัระหวางบร�ษัทฯจะใชบังคบัระหวางบร�ษัทฯ    และลูกคาและลูกคาและลูกคาและลูกคา    ทันทีทันทีทันทีทันที    เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ    ((((กกกก) ) ) ) ลูกคาลูกคาลูกคาลูกคาลงนามในหนงัสอืแจงความประสงคเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงนามในหนงัสอืแจงความประสงคเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงนามในหนงัสอืแจงความประสงคเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงนามในหนงัสอืแจงความประสงคเพMNมเติมเกี่ยวกับการ

สมัครใชบร�การยืมและสมัครใชบร�การยืมและสมัครใชบร�การยืมและสมัครใชบร�การยืมและใหยืมหลักทรัพย และจัดสงหนังสือแจงความประสงคดังกลาวมายังบร�ษัทฯ ตามว�ธีการที่บร�ษัทฯ กําหนด ใหยืมหลักทรัพย และจัดสงหนังสือแจงความประสงคดังกลาวมายังบร�ษัทฯ ตามว�ธีการที่บร�ษัทฯ กําหนด ใหยืมหลักทรัพย และจัดสงหนังสือแจงความประสงคดังกลาวมายังบร�ษัทฯ ตามว�ธีการที่บร�ษัทฯ กําหนด ใหยืมหลักทรัพย และจัดสงหนังสือแจงความประสงคดังกลาวมายังบร�ษัทฯ ตามว�ธีการที่บร�ษัทฯ กําหนด และและและและ    ((((ขขขข) ) ) )             บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    ตอบรับการตอบรับการตอบรับการตอบรับการ

ใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรปูแบบที่เปนลายลกัษณอกัษรหรGอไมกต็ามใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรปูแบบที่เปนลายลกัษณอกัษรหรGอไมกต็ามใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรปูแบบที่เปนลายลกัษณอกัษรหรGอไมกต็ามใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรปูแบบที่เปนลายลกัษณอกัษรหรGอไมกต็าม    โดยลูกคายอมรบัและตกลงผกูพนัตามเงGอ่นไขในขอกาํหนดและเงGอ่นไขเกี่ยวกบัการใหบร�การโดยลูกคายอมรบัและตกลงผกูพนัตามเงGอ่นไขในขอกาํหนดและเงGอ่นไขเกี่ยวกบัการใหบร�การโดยลูกคายอมรบัและตกลงผกูพนัตามเงGอ่นไขในขอกาํหนดและเงGอ่นไขเกี่ยวกบัการใหบร�การโดยลูกคายอมรบัและตกลงผกูพนัตามเงGอ่นไขในขอกาํหนดและเงGอ่นไขเกี่ยวกบัการใหบร�การ

ดานการเง�นดานการเง�นดานการเง�นดานการเง�น    และเอกสารธุรกรรมตางๆและเอกสารธุรกรรมตางๆและเอกสารธุรกรรมตางๆและเอกสารธุรกรรมตางๆ    ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ        

ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้    บร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    มีสิทธิในการปฏิเสธการใหบร�การมีสิทธิในการปฏิเสธการใหบร�การมีสิทธิในการปฏิเสธการใหบร�การมีสิทธิในการปฏิเสธการใหบร�การ    หากบร�ษัทฯหากบร�ษัทฯหากบร�ษัทฯหากบร�ษัทฯ    พบวาลูกคาไมมคีวามเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธรุกรรมพบวาลูกคาไมมคีวามเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธรุกรรมพบวาลูกคาไมมคีวามเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธรุกรรมพบวาลูกคาไมมคีวามเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธรุกรรม    หรGอการใหบร�การของหรGอการใหบร�การของหรGอการใหบร�การของหรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯบร�ษัทฯ    อาจขัดหรGออาจขัดหรGออาจขัดหรGออาจขัดหรGอ

แยงตอกฎหมายแยงตอกฎหมายแยงตอกฎหมายแยงตอกฎหมาย    หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯหรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯ    โดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบร�ษัทฯโดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบร�ษัทฯโดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบร�ษัทฯโดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบร�ษัทฯ    รับผิดตอความเสียหายใดๆรับผิดตอความเสียหายใดๆรับผิดตอความเสียหายใดๆรับผิดตอความเสียหายใดๆ    อันเกิดจากการปฏิเสธการอันเกิดจากการปฏิเสธการอันเกิดจากการปฏิเสธการอันเกิดจากการปฏิเสธการ

ใหบร�การของบร�ษัทฯใหบร�การของบร�ษัทฯใหบร�การของบร�ษัทฯใหบร�การของบร�ษัทฯ    เวนแตกรณทีีเ่กดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลอเวนแตกรณทีีเ่กดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลอเวนแตกรณทีีเ่กดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลอเวนแตกรณทีีเ่กดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงอยางรายแรงอยางรายแรงอยางรายแรงของบร�ษทัฯของบร�ษทัฯของบร�ษทัฯของบร�ษทัฯ    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    พนักงานพนักงานพนักงานพนักงาน    ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯ    โดยบร�ษทัฯโดยบร�ษทัฯโดยบร�ษทัฯโดยบร�ษทัฯ    

จะรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�งจะรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�งจะรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�งจะรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง     

1.3 ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยนี้ ซึ่งตอไปจะเรbยกวา “ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพย” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่

เก่ียวของ เปนสวนหน่ึงของเอกสารธุรกรรม ตามท่ีไดนิยามไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�นท่ีลูกคาไดตกลงทํากับบร�ษัทฯ (“ขอกําหนดขอกําหนดขอกําหนดขอกําหนด

และเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น”)  

1.4 วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงคในการในการในการในการยืมหรGอยืมหรGอยืมหรGอยืมหรGอใหใหใหใหยืมหลักทรัพยยืมหลักทรัพยยืมหลักทรัพยยืมหลักทรัพยมีมมีีมีดังตอไปนี้ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้     

(ก) เพF่อใหผูยืมหรGอบุคคลอื่นสามารถสงมอบหลักทรัพยท่ีไดมีการขาย หรGอจะมีการขาย และ/หรGอ  

(ข) เพF่อใหผูยืมหรGอบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพยท่ีเคยยืมมากอน และ/หรGอ  

(ค) เพF่อใหผูยืมหรGอบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรGอลักษณะท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

2.2.2.2. คําจํากัดความคําจํากัดความคําจํากัดความคําจํากัดความ        

เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น คําดังตอไปน้ีใหมีความหมายตามท่ีไดนิยามไวดังตอไปน้ี  

(ก) “หลักทรัพยทีใ่หยืมหลักทรัพยทีใ่หยืมหลักทรัพยทีใ่หยืมหลักทรัพยทีใ่หยืม” หมายถึง หลักทรัพยทุกประเภทตามท่ีไดนิยามไวหรGอกําหนดไวในพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และอยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับ

ฝากหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรGอของนิติบุคคลที่จัดตั้งข@้นตามกฎหมายตางประเทศซึ่งสามารถ

ใหบร�การเปนศูนยรับฝากหลักทรัพยไดตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยูภายใตการกํากับดูแลของทางการหรGอหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลดาน

หลักทรัพยหรGอหลักทรัพยอื่น ๆ ท่ีไดรับอนุญาตใหทําการยืมหรGอใหยืมไดตามกฎหมายหรGอระเบียบท่ีเก่ียวของ 

(ข) “มูลคามูลคามูลคามูลคา” หมายถึง ราคาอางอิงหรGอมูลคาของหลักทรัพยท่ีใหยืมหรGอหลักประกันใดๆ รวมท้ังหลักทรัพยเทียบเทาหรGอหลักประกันเทียบเทาท่ีจัดหามาได 

(ค) ““““ขายชอรตขายชอรตขายชอรตขายชอรต” ” ” ” หมายถึง การขายหลักทรัพยท่ีตองยืมหลักทรัพยมาเพF่อการสงมอบ 

(ง) “วันสงมอบหลักทรัพยวันสงมอบหลักทรัพยวันสงมอบหลักทรัพยวันสงมอบหลักทรัพย” หมายถึง วันท่ีผูยืมไดรับโอนหลักทรัพยท่ีใหยืมภายใตขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับน้ี 

(จ) ““““เอกสารยืนยันรายการเอกสารยืนยันรายการเอกสารยืนยันรายการเอกสารยืนยันรายการ    (Deal Confirmation)(Deal Confirmation)(Deal Confirmation)(Deal Confirmation)””””    หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ยืม ชนิด ประเภท รุน จํานวนหลักประกัน อัตรา

คาธรรมเนียมในการใหยืมหลักทรัพย ระยะเวลาในการใหยืมหลักทรัพย เปนตน ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดเพMNมเติม

เก่ียวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับน้ี 

3.3.3.3. การยืมและใหยืมหลักทรัพยการยืมและใหยืมหลักทรัพยการยืมและใหยืมหลักทรัพยการยืมและใหยืมหลักทรัพย        

3.1 การยืมหลักทรัพยโดยบร�ษัทการยืมหลักทรัพยโดยบร�ษัทการยืมหลักทรัพยโดยบร�ษัทการยืมหลักทรัพยโดยบร�ษัท    

ลูกคาตกลงอนุญาตใหบร�ษัทฯ มีสิทธิยืมหลักทรัพยของลูกคาในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญาต้ังนายหนาเพF่อซื้อขายหลักทรัพยเปนการท่ัวไป (“บัญชซีือ้ขายบัญชซีือ้ขายบัญชซีือ้ขายบัญชซีือ้ขาย

หลักทรพัยหลักทรพัยหลักทรพัยหลักทรพัย”) โดยบร�ษัทฯ มีสิทธิเลือกท่ีจะยืมหลักทรัพยใด ๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ไมวาจะเปนหลักทรัพยท่ีมีอยูในปจจ�บันน้ี หรGอท่ีจะมีข@้นตอไปในภายหนา โดย

ไมจํากัดจํานวนหลักทรัพย จํานวนครั้งท่ียืม และ ชวงเวลาท่ียืม และบร�ษัทฯ ไมตองขอความยินยอมเพMNมเติมในแตละคราวท่ีบร�ษัทฯ เพF่อการยืมหลักทรัพย ท้ังน้ี เม่ือ

บร�ษัทฯ ใชสิทธิยืมหลักทรัพยใดในบัญชีของลูกคา บร�ษัทจะสงเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกคา ลูกคาจะไดรับคาธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงG่อนไข และภายใน

เวลาท่ีบร�ษัทฯ กําหนดในเอกสารยืนยันรายการ  

3.2 การยืมหลักทรัพยโดยลูกคาการยืมหลักทรัพยโดยลูกคาการยืมหลักทรัพยโดยลูกคาการยืมหลักทรัพยโดยลูกคา        

(ก) ในกรณีท่ีลูกคามีความประสงคจะยืมหลักทรัพย ลูกคาจะบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรหรGอว�ธีการอื่นใดท่ีบร�ษัทฯ กําหนด เพF่อใหทราบถึงความประสงค

ในการขอยืมหลักทรัพย รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพยท่ีจะยืมและเงG่อนไขอื่น ๆ ในการขอยืมหลักทรัพย ท้ังน้ี ใหเปนดุลยพMนิจของบร�ษัทฯ ผูใหยืมในการ

พMจารณาใหยืมหลักทรัพยหรGอไมก็ได หากบร�ษัทฯ ตกลงใหยืมบร�ษัทฯ จะสงเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกคา ลูกคาจะตองชําระคาธรรมเนียมการยืมใหแก

บร�ษัทฯ ตามอัตราเงG่อนไขและภายในเวลาท่ีบร�ษัทฯ กําหนดในเอกสารยืนยันรายการหรGอในระเบียบว�ธีปฏิบัติของบร�ษัท  

(ข) ในกรณีท่ีลูกคาไดยืมหลักทรัพยฯ จากบร�ษัทฯ เพF่อวัตถุประสงคตางไปจากท่ีระบุไวในขอ1.4 บร�ษัทฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกการใหยืมหลักทรัพยดังกลาว

และเรbยกคืนหลักทรัพยนั้นไดทันที ทั้งนี้ ลูกคาตกลงรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใด ๆ  ใหแกบร�ษัทฯ หากบร�ษัทฯ ถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรGอหนวยงานอื่นใด

ลงโทษหรGอปรับ เน่ืองจากการท่ีลูกคาไดยืมหลักทรัพยไปเพF่อวัตถุประสงคซึ่งไมเปนไปตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. หรGอหนวยงานดังกลาวกําหนด  

(ค) บร�ษัทฯ ในฐานะผูใหยืมจะสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมโดยโอนหลักทรัพยที่ใหยืมเขาบัญชีเง�นสดหรGอบัญชีเครดิตบาลานซของลูกคา ซึ่งไดเปดบัญชีไวกับ

บร�ษัทฯ หากลูกคาไมมีการขายชอรตหลักทรัพยดังกลาวภายในเวลาท่ีบร�ษัทฯ กําหนด ลูกคาตองคืนหลักทรัพยท่ียืมพรอมกับชําระคาธรรมเนียมการยืม

ใหแกบร�ษัทฯ ทันที เวนแตจะไดตกลงกับบร�ษัทฯ เปนอยางอื่น ทั้งนี้บร�ษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการขายชอรตดังกลาว โดยบร�ษัทฯ 

จะแจงใหลูกคาทราบ  
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3.3 ในกรณีที่ขอความในกรณีที่ขอความในกรณีที่ขอความในกรณีที่ขอความและ/และ/และ/และ/หรGอเงG่อนไขในหรGอเงG่อนไขในหรGอเงG่อนไขในหรGอเงG่อนไขในขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้ฉบับนี้ฉบับนี้ฉบับนี้    และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรGอแยงกันและในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรGอแยงกันและในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรGอแยงกันและในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรGอแยงกัน        

เฉพาะกรณีที่ขอความและ/หรGอเงG่อนไขในขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรGอแยง คูสัญญา   

ตกลงใหถือขอความและ/หรGอเงG่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเปนหลักในการใชบังคับ และใหนําเอาขอความและ/หรGอเงG่อนไขในเอกสารยืนยันรายการฉบับท่ีกําหนดให

มีผลบังคับใชมาใชบังคับแทนขอความ หรGอเงG่อนไขในขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการยืมและการใหยืมหลักทรัพยฉบับน้ี     

4.4.4.4. หลักประกันหลักประกันหลักประกันหลักประกัน        

4.1 ในกรณีที่บร�ษัทในกรณีที่บร�ษัทในกรณีที่บร�ษัทในกรณีที่บร�ษัทฯ ฯ ฯ ฯ เปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืมเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืมเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืมเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืม    คูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวา        

(ก) บร�ษัทตกลงมอบหลักประกันท่ีเปนเง�นสดใหแกลูกคาภายในวันท่ียืมหลักทรัพยจากลูกคาในแตละครั้ง และตกลงท่ีจะรักษาสัดสวนของมูลคาหลักประกันตอ

มูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตามท่ีตกลงกัน ภายใตหลักเกณฑและเงG่อนไขและว�ธีการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(ข) ลูกคาตกลงฝากเง�นหลักประกันท่ีลูกคาจะไดรับจากบร�ษัทฯ ไวกับบร�ษัทฯ เพF่อใหบร�ษัทฯ เก็บรักษาและนําเง�นจํานวนดังกลาวไปลงทุนแทนลูกคาตามท่ีระบุ

ในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น ขอ 9.5  

ลูกคารับทราบ และเขาใจเปนอยางดีวาเง�นของลูกคาที่เก็บรักษาไวกับบร�ษัทฯ จะไมอยูภายใตมาตรการใหความคุมครองของกองทุนเพF่อการฟ��นฟ�และพัฒนาระบบ

สถาบันการเง�น  

ในกรณีท่ีมูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืมต่ํากวาท่ีกําหนด บร�ษัทฯ ตกลงวางหลักประกันเพMNมใหแกลูกคา  

ในกรณีที่มูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ยืมสูงเกินกวาที่กําหนด หรGอหลักทรัพยที่ยืมมีมูลคาลดลง ลูกคาตกลงคืนหลักประกันในสวนที่เกินใหแกบร�ษทัฯ 

โดยลูกคายินยอมใหหักเง�นจํานวนดังกลาวจากบัญชีเง�นของลูกคาท่ีฝากไวกับบร�ษัทในขอน้ี 

ในกรณีท่ีหลักทรัพยท่ียืมมีมูลคาเพMNมข@้น ลูกคาตกลงใหบร�ษัทฯ นําหลักประกันในสวนท่ีเพMNมฝากเขาในบัญชีเง�นของลูกคาท่ีฝากไวกับบร�ษัทฯ ในวรรคแรก  

4.2 ในกรณีที่ลูกคาเปนผูยืมในกรณีที่ลูกคาเปนผูยืมในกรณีที่ลูกคาเปนผูยืมในกรณีที่ลูกคาเปนผูยืม    และบร�ษัทและบร�ษัทและบร�ษัทและบร�ษัทฯ ฯ ฯ ฯ เปนผูใหยืมเปนผูใหยืมเปนผูใหยืมเปนผูใหยืม    คูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวา        

กอนการยืมหลักทรัพยทุกครั้ง ลูกคาจะตองมีเง�นสดและ/หรGอหลักทรัพยจดทะเบียนมาวางเปนหลักประกัน ในจํานวนไมต่ํากวาอัตรามารจ��นเร�Nมตน (Initial Margin) 

ของมูลคาหลักทรัพยท่ียืมแตละหลักทรัพย หรGอมีอํานาจซื้อในบัญชีเง�นสด หรGอบัญชีเครดิตบาลานซไมต่ํากวามูลคาหลักทรัพยท่ียืมแตละหลักทรัพย โดยบร�ษัทฯ จะ

คํานึงถึงสภาพคลอง ความผันผวนของราคา และความเส่ียงของการลงทุนของแตละหลักทรัพย ท้ังน้ี อัตราท่ีกําหนดของแตละหลักทรัพยจะตองไมต่ํากวาอัตรามาร

จ��นเร�Nมตนท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรGอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

5.5.5.5. การการการการคํานวณคํานวณคํานวณคํานวณมูลคาหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกันมูลคาหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกันมูลคาหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกันมูลคาหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกัน        

การคํานวณมูลคาหลักทรัพยท่ียืม หรGอหลักประกันใหคํานวณภายใตหลักเกณฑเงG่อนไข และวbธีการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

6.6.6.6. การรับรองหลักทรัพยที่ยืมการรับรองหลักทรัพยที่ยืมการรับรองหลักทรัพยที่ยืมการรับรองหลักทรัพยที่ยืม        

ผูใหยืมขอรับรองวาผูใหยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพยที่ใหยืมใหแกผูยืมโดยปราศจากบุร�มสิทธิ การรอนสิทธิ จํานํา หรGอ

ภาระผูกพันใด ๆ หากปรากฏภายหลังวาหลักทรัพยดังกลาวบกพรอง ไมสมบูรณ ผูใหยืมจะตองสงมอบหลักทรัพยประเภท รุน ชนิด และจํานวนเทากันใหแกผูยืมเพF่อ

เปนการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข@้นจากความบกพรองและความไมสมบูรณดังกลาว  

7.7.7.7. การปรับการปรับการปรับการปรับจํานวน จํานวน จํานวน จํานวน หรGอมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกันหรGอมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกันหรGอมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกันหรGอมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกัน        

ท้ังสองฝายตกลงปรับจํานวน หรGอมูลคาของหลักทรัพยท่ียืมหรGอหลักประกันเม่ือมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดข@้นในระหวางท่ียังไมถึงวันครบกําหนดคืนหลักทรัพยท่ียืม

หรGอหลักประกันอันจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนเม่ือมีการคืนหลักทรัพยท่ียืมหรGอหลักประกันตามขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับน้ี  

(ก) การใหสิทธิซื้อหุนเพMNมทุนแกผูถือหุนตามสวนจํานวนหุนท่ีมีอยูกอนแลว  

(ข) การเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพยท่ีตราไวอันเปนผลใหจํานวนหลักทรัพยน้ันเพMNมข@้นหรGอลดลง  

(ค) การไถถอนหลักทรัพย  

(ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรGอการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพF่อครอบงํากิจการ  

(จ) การจายเง�นปนผลเปนหุน  

(ฉ) การแปลงสภาพหลักทรัพย หรGอ  

(ช) กรณีอื่นใดในทํานองเดียวกัน  

8.8.8.8. การจายคืนหรGอชดเชยสิทธิประโยชนการจายคืนหรGอชดเชยสิทธิประโยชนการจายคืนหรGอชดเชยสิทธิประโยชนการจายคืนหรGอชดเชยสิทธิประโยชน     

ในกรณีมีผลประโยชนหรGอสิทธิตาง ๆ  เกิดข@้นจากหลักทรัพยที่ใหยืม เชน สิทธิจะไดรับเง�นปนผล สิทธิในการซื้อหุนเพMNมทุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน หรGอสิทธิ  

อื่น ๆ ท้ังสองฝายตกลงกันวา  

8.1 การชดเชยสิทธิในเง�นปนผล หากผูยืมไมไดใชสิทธิคืนหลักทรัพยหรGอผูใหยืมมิไดเรbยกหลักทรัพยคืนกอนวันปดสมุดทะเบียน 4 วันทําการ ผูยืมจะจายเง�นปนผลใหแก

ผูใหยืมภายในวันท่ีบร�ษัทผูออกหลักทรัพยจายเง�นปนผล  

8.2 การชดเชยสิทธิในการเพMNมทุน ถาผูใหยืมไมไดเรbยกหลักทรัพยคืน หรGอผูยืมไมไดใชสิทธิคืนหลักทรัพย หากผูใหยืมประสงคจะใชสิทธิจองซื้อหุนเพMNมทุนผูใหยืมตอง

ชําระเง�นคาจองซื้อลวงหนากอนวันครบกําหนดการจองซื้อไมนอยกวา 3 วันทําการ ผูยืมจ@งจะดําเนินการจองซื้อให หากการจองซื้อไมไดรับการจัดสรรเง�นคาจองซื้อ

ที่ไดรับคืนมาผูยืมจะตองสงคืนใหแกผูใหยืมภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุนเพMNมทุนไดผูยืมตองสงมอบหุนใหแกผูใหยืม

ภายในเวลา 12.30 น. ของวันท่ีหุนดังกลาวไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

8.3 การชดเชยสิทธิในการประชุมผูถือหุน หากผูใหยืมประสงคจะใชสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน ผูยืมจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะใหผูใหยืมเขาประชุม และใชสิทธิออก

เสียงได โดยผูใหยืมตองแจงความประสงคเปนหนังสือใหผูยืมทราบกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพF่อสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 5 วันทําการ  

8.4 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ใหยืม เมื่อผูใหยืมแจงความประสงคเปนหนังสือใหผูยืมทราบกอนวันกําหนดสิทธิดังกลาวไมนอยกวา 4 วันทําการ ผูยืมจะ

ดําเนินการใชสิทธิตามความประสงคของผูใหยืม แตท้ังน้ีผูใหยืมตองปฏิบัติตามเงG่อนไขท่ีบร�ษัทผูออกหลักทรัพยกําหนด  
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9.9.9.9. การการการการคืนหลักทรัพยที่ยืมและการคืคืนหลักทรัพยที่ยืมและการคืคืนหลักทรัพยที่ยืมและการคืคืนหลักทรัพยที่ยืมและการคืนหลักประกันนหลักประกันนหลักประกันนหลักประกัน     

9.1 ในกรณีที่บร�ษัทในกรณีที่บร�ษัทในกรณีที่บร�ษัทในกรณีที่บร�ษัทฯ ฯ ฯ ฯ เปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืมเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืมเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืมเปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืม    คูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาตกลงกันวา        

(ก) ลูกคามีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยท่ีใหยืมจากบร�ษัทได โดยตองแจงบร�ษัทฯ ในทุกวันทําการกอน 12.00 น.  

(ข) บร�ษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกลูกคาเมื่อใดก็ได โดยลูกคาตองคืนหลักประกันใหแกบร�ษัทฯ ในเวลาเดียวกันที่บร�ษัทฯ คืนหลักทรัพยใหแกลูกคา 

หากลูกคาไมสามารถคืนหลักประกันใหแกบร�ษัทฯ ลูกคาตกลงใหนําความในขอ 11.1.1 มาใชบังคับ  

(ค) หากลูกคาไดขายหรGอโอนหลักทรัพยที่ใหยืมลูกคาตองคืนหลักประกันใหแกบร�ษัทภายในวันที่ขายหรGอโอนหลักทรัพยนั้น หากลูกคาไมสามารถคืน

หลักประกันใหแกบร�ษัทลูกคาตกลงใหนําความในขอ 11.1.1 มาใชบังคับ  

9.2 ในกรณีที่บร�ษัทเปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืมคูสัญญาตในกรณีที่บร�ษัทเปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืมคูสัญญาตในกรณีที่บร�ษัทเปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืมคูสัญญาตในกรณีที่บร�ษัทเปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืมคูสัญญาตกลงกันวากลงกันวากลงกันวากลงกันวา        

(ก) บร�ษัทมีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมจากลูกคาเมื่อใดก็ไดโดยตองแจงขอเรbยกคืนใหลูกคาทราบกอนเวลา 12.00 น. ของวันทําการและลูกคาตกลงคืน

หลักทรัพยดังกลาวใหแกบร�ษัทภายในวันทําการท่ี 2 นับจากวันท่ีบร�ษัทแจงขอเรbยกคืนหลักทรัพยท่ีใหยืม  

หากลูกคาตองซื้อหลักทรัพยเพF่อคืนใหแกบร�ษัท ลูกคาตองซื้อหลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกันในปร�มาณเทากันกับหลักทรัพยท่ียืมภายใน

วันท่ีบร�ษัทแจงขอเรbยกคืนหลักทรัพยท่ีใหยืม เพF่อสงมอบใหแกบร�ษัทภายในวันทําการท่ี 3 นับจากวันท่ีบร�ษัทแจงขอเรbยกคืนหลักทรัพยท่ีใหยืม หากลูกคาไม

สามารถคืน หรGอซื้อคืนใหแกบร�ษัทภายในวันท่ีกําหนด ลูกคาตกลงใหนําความในขอ 10.2 มาใชบังคับ  

(ข) ลูกคามีสิทธิคืนหลักทรัพยท่ียืมใหแกบร�ษัท โดยตองแจงใหบร�ษัททราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ  

10.10.10.10. คาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมการยืการยืการยืการยืมและใหยืมหลักทรัพยมและใหยืมหลักทรัพยมและใหยืมหลักทรัพยมและใหยืมหลักทรัพย     

10.1 ผูยืมตกลงชําระคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยใหแกผูใหยืม โดยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเอกสารยืนยันรายการหรGอในระเบียบว�ธีปฏิบัติของบร�ษัท  

อัตราคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพยกําหนดเปนรอยละตอปของมูลคาหลักทรัพยท่ียืมหรGอใหยืมทุกวันทําการ โดยผูยืมตกลงชําระคาธรรมเนียมการยืม

หลักทรัพยรวมท้ังภาษีมูลคาเพMNม (ถามี) ใหแกผูใหยืมเปนรายเดือน หรGอทันทีท่ีไดคืนหลักทรัพยท่ียืม แลวแตกรณี  

10.2 ระยะเวลาท่ีคํานวณคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพยจะนับจากวันท่ีผูยืมไดรับหลักทรัพยจนถึงวันทําการกอนหนาวันสงคืนหลักทรัพยใหแกผูใหยืม  

11.11.11.11. เหตุผิดนัดและการดําเหตุผิดนัดและการดําเหตุผิดนัดและการดําเหตุผิดนัดและการดําเนินการเมื่อมีการผิดนัดเนินการเมื่อมีการผิดนัดเนินการเมื่อมีการผิดนัดเนินการเมื่อมีการผิดนัด     

11.1      ในกรณีที่บร�ษัทฯ ผิดนัดไมคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกลูกคา หรGอบร�ษัทฯ ไมปฏิบัติตามสัญญาหรGอผิดเงG่อนไขขอหนึ่งขอใดในสัญญาฉบับนี้ หรGอบร�ษัทฯตกเปนผูมี

หน้ีสินลนพนตัวหรGอบุคคลลมละลายหรGอถูกศาลส่ังพMทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกคามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาไดทันที และ/หรGอนําเง�นหลักประกันท่ีบร�ษัทฯไดมอบใหแก

ลูกคาไปซื้อหลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และ จํานวนเดียวกัน ในปร�มาณเทากัน เพF่อทดแทนหลักทรัพยท่ีบร�ษัทฯมิไดคืนใหแกลูกคาหากเง�นหลักประกันไมเพ�ยงพอ 

และลูกคาไดชําระเง�นทดรองจายแทนบร�ษัทฯ ไปเปนจํานวนเทาใดบร�ษัทฯ ตกลงชําระเง�นทดรองจายดังกลาวคืนใหแกลูกคาพรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที ่    

บร�ษัทฯ กําหนดไว นับตั้งแตวันที่ลูกคาไดทดรองจายไปจนถึงวันที่บร�ษัทฯไดชําระหนี้ใหแกลูกคาครบถวน ทั้งนี้ไมตัดสิทธิลูกคาที่จะเรbยกรองคาเสียหายอื่นใดตาม

กฎหมาย  

11.2       ในกรณีท่ีลูกคาผิดนัดไมสามารถคืนหลักประกันใหบร�ษัทฯ หรGอลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญา หรGอผิดเงG่อนไขขอหน่ึงขอใดในสัญญาฉบับน้ี หรGอลูกคาตกเปนผูมีหน้ีสิน

ลนพนตัว หรGอบุคคลลมละลาย หรGอถูกศาลส่ังพMทักษทรัพยเด็ดขาด บร�ษัทฯ มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาไดทันที หรGอนําเง�นหลักประกันท่ีลูกคาไดวางไวกับบร�ษัทฯ 

หรGอทรัพยสินอื่น ๆ  ที่อยูในความครอบครองของบร�ษัทฯ มาหักชําระหนี้และ/หรGอบังคับขายหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักทรัพยอื่นของลูกคาที่อยูในความครอบครอง

ของบร�ษัทฯ ในราคาท่ีบร�ษัทฯ พMจารณาเห็นสมควรไดทันทีเพF่อนําเง�นมาชําระหน้ีใหแกบร�ษัทฯพรอมดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดตามท่ีบร�ษัทฯ กําหนดไว นับแตวันท่ีลูกคา

ผิดนัดจนถึงวันท่ีบร�ษัทฯ ไดชําระหน้ีครบถวน ท้ังน้ีไมตัดสิทธิบร�ษัทฯ ท่ีจะเรbยกรองคาเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย  

11.3       ในกรณีท่ีบร�ษัทฯ เปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืมคูสัญญา ท้ังสองฝายตกลงกันวาในกรณีท่ีลูกคาผิดนัดไมคืนหลักทรัพยท่ียืมใหแกบร�ษัทฯ หรGอลูกคาไมปฏิบัติตาม

สัญญา หรGอผิดเงG่อนไขขอหน่ึงขอใดในสัญญาฉบับน้ี หรGอลูกคาตกเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัวหรGอบุคคลลมละลาย หรGอถูกศาลส่ังพMทักษทรัพยเด็ดขาด บร�ษัทฯ มีสิทธิ

ที่จะบอกเลิกสัญญาไดทันที และ/หรGอ นําทรัพยสินอื่น ๆ ของลูกคาที่อยูในความครอบครองของบร�ษัทฯ ไปหักชําระหนี้ตามมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม หรGอนําไปซื้อ

หลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และจํานวนเทากัน เพF่อทดแทนหลักทรัพยท่ีลูกคาตองคืนใหแกบร�ษัทฯ หากเง�นดังกลาวไมเพ�ยงพอ และบร�ษัทฯ ไดชําระเง�นทดรองจาย

แทนลูกคาไปเปนจํานวนเทาใดลูกคาตกลงชําระเง�นทดรองจายดังกลาวคืนใหแกบร�ษัทฯ พรอมดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดตามท่ีบร�ษัทฯกําหนดไว นับแตวันท่ีบร�ษัทฯ ได

ทดรองจายไปจนถึงวันท่ีลูกคาไดชําระหน้ีใหแกบร�ษัทฯ ครบถวน นอกจากน้ีลูกคาตกลงให บร�ษัทฯ บังคับขายหลักทรัพยอื่นของลูกคาท่ีอยูในความครอบครองของ

บร�ษัทฯ ในราคาท่ีบร�ษัทฯพMจารณาเห็นสมควร 

12.12.12.12. ความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงของของของของการยืมและใหยืมหลักทรัพยการยืมและใหยืมหลักทรัพยการยืมและใหยืมหลักทรัพยการยืมและใหยืมหลักทรัพย     

ผูใหยืมและผูยืมรับทราบวาการใหยืมและการยืมหลักทรัพยน้ัน มีความเส่ียงจากการข@้นหรGอลงของราคาหลักทรัพยท่ียืมและใหยืม และความเส่ียงจากการท่ีผูใหยืม

และผูยืมสามารถเรbยกคืน หรGอสงคืนหลักทรัพยใหแกอีกฝายหนึ่งไดตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผูใหยืมเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม ผูยืมตองคืนหลักทรัพยตามประเภท 

ชนิด และจํานวนเทากัน กับหลักทรัพยท่ียืมเพF่อสงคืนใหแกผูใหยืมภายในกําหนดเวลาและเงG่อนไขท่ีตกลงกับผูใหยืม โดยลูกคาในฐานะผูใหยืมตองคืนหลักประกันใหแก

บร�ษัทฯ ในฐานะผูยืมในเวลาเดียวกันกับท่ีผูยืมจะคืนหลักทรัพยใหแกผูใหยืม  

13.13.13.13. การบอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญา 

คูสัญญาทั้งสองผูใหยืมและผูยืมแตละฝายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้ โดยแจงให

คูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วันทําการ โดยท้ังสองฝายจะตองไมมีหน้ีสินคางชําระตอกันในขณะบอกเลิกสัญญา  

กรณีที่คู สัญญาผูใหยืมหรGอผูยืมฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินคางชําระตอกันไมวาตามสัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืม

หลักทรัพยฉบับนี้หรGอเอกสารอื่นใดตามสัญญานี้ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ทั้งสองฝายตกลงวา การบอกกลาวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับตอคูสัญญาอีกฝาย ก็ตอเมื่อมี

การชําระหนี้โดยสิ�นเชิงแลว โดยใหถือวากรณีที่มีหนี้สินคางชําระตอกันขณะที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม คูสัญญาทั้งสองฝาย

ยังคงตองรับผิดตามสัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับน้ีจนกวาจะชําระหน้ีครบถวน  
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14.14.14.14. เง�นทดรองเง�นทดรองเง�นทดรองเง�นทดรองจายจายจายจาย     

บรรดาเง�นทดรองจายหรGอคาใชจายใด ๆ ท้ังปวงท่ีบร�ษัทฯไดจายไปเน่ืองจากการท่ีลูกคาผิดนัดหรGอผิดสัญญาเก่ียวกับขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการยืมและใหยืม

หลักทรัพยฉบับน้ี แมจะมิไดบอกกลาวใหลูกคาทราบลวงหนา ใหถือวาบร�ษัทฯกระทําไปในขอบเขตแหงความจําเปนและสมประโยชนแกคูสัญญาทุกประการแลว ลูกคา

ตกลงรับผิดชอบชดใชคืนแกบร�ษัทฯ พรอมดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวในขอ 11  

15.15.15.15. ผลผลผลผลใชบังคับใชบังคับใชบังคับใชบังคับ     

หากขอกําหนดหรGอเงG่อนไขในขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้เปนโมฆะ โมฆียะ ไมมีผลผูกพันหรGอไมสมบูรณดวยประการ ใดๆ ทั้งสอง

ฝายตกลงใหขอกําหนดและ/หรGอเงG่อนไขสวนที่ที่เปนโมฆะ โมฆียะ ไมมีผลผูกพันหรGอไมสมบูรณนั้น แยกตางหากจากขอกําหนด หรGอเงG่อนไขสวนที่สมบูรณ โดยให

ขอกําหนดหรGอเงG่อนไขสวนท่ีสมบูรณมีผลใชบังคับไดตอไป  

16.16.16.16. กฎระเบียบที่เกี่ยวของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

เวนแตสัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น คูสัญญาผูยืมและผูใหยืมตกลงปฏิบัติตามประกาศหรGอระเบียบ

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ/หรGอ บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย ( ประเทศไทย) จํากัด และ/หรGอ หนวยงานใดท่ีเก่ียวของ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบร�ษัทฯ ไมวาท่ีมีอยูในวันทํา

สัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้ หรGอที่จะประกาศเพMNมเติมในภาคหนา โดยใหถือวาประกาศหรGอระเบียบดังกลาวเปนสวนหนึ่ง

ของขอตกลงเพMNมเติมฉบับน้ี
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เงG่อนไขเงG่อนไขเงG่อนไขเงG่อนไขการการการการยืมและใหยืมหลักทรัพยยืมและใหยืมหลักทรัพยยืมและใหยืมหลักทรัพยยืมและใหยืมหลักทรัพย 

1. การเปดบัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย ลูกคาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

1.1 ลงนามในสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยพรอมบันทึกแนบทาย  

1.2 บร�การยืมและใหยืมผานบัญชี (Cash, Cash Balance, Credit Balance)  

2. หลักทรัพยที่ตกลงยืมเปนหลักทรัพยที่บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรGอ ธนาคารแหงประเทศไทย ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพย

ดังกลาว หรGอหลักทรัพยอื่น ๆ ท่ีไดรับอนุญาต ให ทําการยืมหรGอใหยืมไดตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

3. ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย จะสามารถยืมติดตอกันไดไมเกิน 1 ป  

4. ประเภท / มูลคาของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน  

4.1 บร�ษัทกําหนดประเภทหลักประกันเปนเง�นสด และหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักประกันจะตองไมมีภาระคํ้าประกันหน้ีสินอื่น หรGอ

ภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งลูกคาผูยืมจะตองวางหลักประกันกอนการยืมไมนอยกวาอัตรารอยละ 150 ของมูลคาหลักทรัพยท่ียืม ท้ังน้ี สามารถเปล่ียนแปลงเปนอัตราใหม

โดยไดรับความยินยอมจากท้ังสองฝายเรbยบรอยแลว  

5. การเรbยกหลักประกันเพMNม  

5.1 เม่ือหลักประกันลดลงต่ํากวารอยละ 140 ของมูลคาหลักทรัพยท่ียืม ผูยืมจะวางหลักประกันเพMNมใหมากกวา หรGอเทากับมูลคาหลักประกันใน ขอ 4 โดยลูกคาผูยืมจะ

สงหลักประกันใหผูใหยืมเปน เง�นสด หรGอแคชเชียรเช็ค ภายในเวลา 12.30 น. ของวันทําการถัดไป  

5.2 เมื่อหลักประกันลดลงตํ่ากวารอยละ 125 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ลูกคาผูยืมตกลงใหบร�ษัทฯมีสิทธิบังคับหลักประกัน เพF่อทําการซื้อหลักทรัพยที่ยืม และลูกคา    

ผูยืมตกลงสงมอบหลักทรัพยท่ีซื้อคืนใหแกบร�ษัทฯ  

6. การคืนหลักทรัพยท่ียืม / การเรbยกคืนหลักทรัพยท่ีใหยืม  

6.1 ผูใหยืมมีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยท่ีใหยืมได โดยสามารถแจงผูยืมไดทุกวันทําการกอน 12.00 น.  

6.2 ลูกคาผูยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพยท่ียืมไดท้ังจํานวน  โดยสามารถแจงผูใหยืมไดทุกวันทําการกอน 15.00 น.  

หมายเหตุ      1.    บร�ษัทฯ มีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยไดทันที หากหลักทรัพยท่ียืมน้ันมีการปดสมุดทะเบียน เพF่อจะไดรับสิทธิใด ๆ ก็ตาม เชน สิทธิในการรับเง�นปนผล   

                            สิทธิในการจองซื้อหุนเพMNมทุน เปนตน โดยลูกคาผูยืมไมถือเปนการผิดเงG่อนไขการยืมรายการ  

                      2.   บร�ษัทฯ มีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยไดทันที หากหลักทรัพยที่ยืมนั้นผูใหยืมเรbยกคืนจากบร�ษัทฯจนทําใหบร�ษัทมีปร�มาณหุนไมเพ�ยงพอในการสง

มอบคืนใหกับผูใหยืมหลักทรัพย  

                                   3.   บร�ษัทฯ จะดําเนินการสงคืนหลักประกันคืนเม่ือไดรับหลักทรัพยท่ียืมคืนเรbยบรอยแลว  

7. คาธรรมเนียมการยืม  

7.1 คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกําหนด อัตราคาธรรมเนียมเปนรอยละตอวัน หรGอตอปตามท่ีระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลคาหลักทรัพยท่ียืมตามราคาปดของสิ�น

วันทําการ(ไมรวมภาษีมูลคาเพMNม)  

หมายเหตุ   คูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงอัตราคาธรรมเนียมกันเปนคราว ๆ ไป โดยระบุอัตราคาธรรมเนียมท่ีตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ  

7.2 รายการระยะเวลาที ่คํานวณคาธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพยจากผู ใหยืม จนถึงวันทําการกอนหนาวันสงคืนหลักทรัพยใหแกผู ใหยืมโดยจะไมค ิด

คาธรรมเนียมในวันสงคืนหลักทรัพย (ซึ่งจํานวน วันท่ีใชคํานวณเปนรายปเทากับ 365 วัน) ท้ังน้ี ผูยืมจะชาระคาธรรมเนียมใหแกผูใหยืมเปนรายเดือน หรGอเม่ือมีการ

ยกเลิกสัญญา (โดยคํานวณคาธรรมเนียมจากราคาปดของหลักทรัพยที่ยืมในแตละวัน) ตามอัตราคาธรรมเนียมที่ไดตกลงไวกับบร�ษัทฯ และลูกคาผูยืมจะชําระ

คาธรรมเนียมใหแกบร�ษัทฯ ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันสิ�นเดือน หรGอวันท่ียกเลิกสัญญา  

8. คํารับรอง  

ลูกคาผูยืมรับทราบถึงลักษณะความเส่ียงตาง ๆ อันอาจจะเกิดข@้นจากการยืมหลักทรัพยตามบันทึกแนบทายฉบับน้ีเปนอยางดีแลว เชน ความผันผวนข@้นลงของดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพย ความผันผวนของมูลคาของหลักทรัพยและทรัพยสินอาจถูกเรbยกใหคืนหลักทรัพย ซึ่งหากไมสามารถคืนหลักทรัพยตามกําหนด เวลาได 

บร�ษัทฯอาจบังคับหลักประกันของลูกคาผูยืมได ความเส่ียงอันอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฏหมาย กฎระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของตาง ๆ กับธุรกรรมน้ี ลูกคาผู

ยืมรับทราบและเขาใจดีวาการลงนามในบันทึกแนบทายฉบับน้ีถือวาเปนการลงนามรับทราบถึงความเส่ียงตาง ๆ ท้ังปวงดวย  
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ขอชี้แจงสําขอชี้แจงสําขอชี้แจงสําขอชี้แจงสําหรับผูลงทุนหรับผูลงทุนหรับผูลงทุนหรับผูลงทุน    เพF่อการทําเพF่อการทําเพF่อการทําเพF่อการทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย    ( SBL )( SBL )( SBL )( SBL )    

ขาพเจามีความประสงคจะเปดบัญชีการยืมและใหยืมหลักทรัพย กับบร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บร�ษัท” ซึ่งผูแนะนําการลงทุนของบร�ษัทฯ ไดชี้แจงให

ขาพเจาเขาใจในขอมูลและขอตกลงในการทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย ในประเด็นดังตอไปน้ีแลว  

1. ธุรกรรม SBL สามารถทําไดทั้งผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน และกองทุน หรGอ Hedge Fund โดยผูลงทุนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ SBL สามารถ

ประเมินทิศทางภาวะตลาด ผลตอบแทน และยอมรับความเส่ียงได 

2. หลักทรัพยท่ียืมและใหยืมหลักทรัพย ไดแก หลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณดัชนี SET 100, ETF และหลักทรัพยอื่นท่ีบร�ษัทฯอนุญาต 

3. การทําสัญญากับบร�ษัทฯ ลูกคาทําสัญญาการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Master Agreement) เพ�ยงครั้งเดียวโดยบร�ษัทฯ จะจัดสง Confirmation Statement ให

ลูกคาทุกครั้งท่ีเกิดธุรกรรม 

4. หลักประกันสําหรับบัญชี Cash และบัญชี Cash Balance ไดแก เง�นสด สําหรับบัญชีเครดิตบาลานซ หลักประกัน ไดแก เง�นสดและหลักทรัพยจดทะเบียน 

5. ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ใหการต้ังขายชอรตหุนน้ัน เปนราคาท่ีไมตากวาราคาซื้อขายสุดทาย (Last trade) ตามกฎ Zero Plus Tick Rule 

6. หลักทรัพยท่ีมีการปดสมุดทะเบียน จายเง�นปนผล (XD) สิทธิจองซื้อหลักทรัพยใหม (XR) สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (XM) และการข@้นเครG่องหมายตางๆ ลูกคาผูยืม

ตองทําการซื้อคืนหลักทรัพยนั้นๆ กอนวันข@้นเครG่องหมายตางๆ ภายใน 4 วันทําการ และคืนหลักทรัพยใหแกบร�ษัทฯ อยางชาลวงหนา 1 วันกอนหนาวันข@้น

เครG่องหมายไมเกิน 16.30 น.แมวาจะไดทําการยืมหุนแบบกําหนด ระยะเวลาไวก็ตาม 

7. ทุกสิ�นวันทําการ จะมีการปรับมูลคาหลักประกันใหเปนไปตามราคาตลาด (Mark to market) เพF่อตรวจสอบวา จะตองมีการเรbยกหลักประกันเพMNมเติมหรGอไม 

8. ในระหวางวันหากมูลคาหลักประกันลดตาลงกวา 140% ลูกคาสามารถวางเง�นหลักประกันเพMNม หรGอ ซื้อหลักทรัพยคืน เพF่อใหหลักประกันกลับมาท่ี 140% มิฉะน้ัน 

ลูกคาจะตองเติมเง�น หรGอ ซื้อหลักทรัพยคืนใหหลักประกันเทากับ 150% ภายใน 15.30 น. ของวันทําการถัดไป 

9. เม่ือหลักประกันลดตากวา 125% ของมูลคาทรัพยสินท่ียืม ลูกคาตกลงใหบร�ษัทฯ มีสิทธิบังคับซื้อคืนหลักทรัพย และสงมอบหลักทรัพยท่ีซื้อคืนน้ันแกบร�ษัทฯ 

10. บร�ษัทฯ ใชหลักการหรGอแนวทางในการปฏิบัติงานในการเลือกคูสัญญาในการยืมและใหยืมหลักทรัพย ดังน้ี  

1. ใชว�ธีการ Random Matching  

2. กรณีท่ีมีคูสัญญาแจงความประสงคในการยืมหลักทรัพย เพF่อ Covered Short ในกรณีมิใหเกิดการ Fail Settlement จะใชว�ธีคัดเลือก ผูใหยืมหลักทรัพย

ท่ีมีจํานวน หลักทรัพยท่ีปลอดภาระมากท่ีสุดกอน  

3. เลือกตามว�ธีการท่ีเหมาะสมซึ่งเปนดุลพMนิจของบร�ษัทในแตละสถานการณ 

11. กรณีที่บร�ษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงG่อนไขหรGอหลักเกณฑหรGอประกาศหรGอแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการใด ในการทําธุรกรรมตาง ๆ ที่บร�ษัทมีใหบร�การกับลูกคา 

บร�ษัทจะไดประกาศใหทานลูกคารับทราบเพF่อดําเนินการตอไปผานทางเว็บไซด http://www.fnsyrus.com หรGอติดประกาศไว ณ ท่ีทําการสาขาของบร�ษัทฯ 

12. บร�ษัทฯ มีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยท่ีใหยืมจากลูกคาเม่ือใดก็ได โดยจะขอเรbยกคืนเพF่อแจงใหลูกคาทราบภายในเวลากอน 12.00 น. ของวันทําการ และลูกคาจะตองสง

มอบคืนหลักทรัพยภายใน 2 วันทําการนับจากวันท่ีบร�ษัทฯ เรbยกคืน 

13. ในการคํานวณคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพยจะใชวัน 365 วันเปนตัวหาร 

14. ลูกคาหรGอบร�ษัทฯ สามารถบอกเลิกสัญญา โดยการแจงใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วันทําการ โดยท้ังสอง  จะตองไมมีหน้ีสิน

คงคางชําระกันในขณะบอกเลิกสัญญา 
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับน้ีจะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเม่ือลูกคาและบร�ษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมน้ีเทาน้ัน- 

ขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทน/นายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยตางประขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทน/นายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยตางประขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทน/นายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยตางประขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทน/นายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยตางประเทศเทศเทศเทศ    

1.1.1.1. ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน     

1.1 ขอกําหนดเพMNมเติมน้ีทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาท่ี ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ท่ีเปนการเฉพาะท่ีเก่ียวกับการใหบร�การเปนตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศ  

1.21.21.21.2 ขอกําหนดเพMNมเติมเกีย่วกับการแตงตั้งตวัแทน/นายหนาซือ้ขายหลักทรพัยตางประเทศฉบับนี้ จะใชบังคบัระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาทันทีขอกําหนดเพMNมเติมเกีย่วกับการแตงตั้งตวัแทน/นายหนาซือ้ขายหลักทรพัยตางประเทศฉบับนี้ จะใชบังคบัระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาทันทีขอกําหนดเพMNมเติมเกีย่วกับการแตงตั้งตวัแทน/นายหนาซือ้ขายหลักทรพัยตางประเทศฉบับนี้ จะใชบังคบัระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาทันทีขอกําหนดเพMNมเติมเกีย่วกับการแตงตั้งตวัแทน/นายหนาซือ้ขายหลักทรพัยตางประเทศฉบับนี้ จะใชบังคบัระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคามคีาํ เมื่อ (ก) ลูกคามคีาํ เมื่อ (ก) ลูกคามคีาํ เมื่อ (ก) ลูกคามคีาํสั่งซื้อขายสั่งซื้อขายสั่งซื้อขายสั่งซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศมายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธทีางโทรศพัท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาทีข่อหลักทรัพยตางประเทศมายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธทีางโทรศพัท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาทีข่อหลักทรัพยตางประเทศมายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธทีางโทรศพัท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาทีข่อหลักทรัพยตางประเทศมายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธทีางโทรศพัท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาทีข่องบร�ษัทฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมงบร�ษัทฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมงบร�ษัทฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมงบร�ษัทฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไม

วาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�วาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�วาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�วาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น และการดานการเง�น และการดานการเง�น และการดานการเง�น และ

เอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ     

ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิใทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิใทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิใทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอนการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอนการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอนการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอ

แยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอืน่ใดแลวแตดุลพMนจิของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธเิรbยกรองใหบร�ษทัฯ รับผิดตอความเสยีหายใดๆ อันเแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอืน่ใดแลวแตดุลพMนจิของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธเิรbยกรองใหบร�ษทัฯ รับผิดตอความเสยีหายใดๆ อันเแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอืน่ใดแลวแตดุลพMนจิของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธเิรbยกรองใหบร�ษทัฯ รับผิดตอความเสยีหายใดๆ อันเแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอืน่ใดแลวแตดุลพMนจิของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธเิรbยกรองใหบร�ษทัฯ รับผิดตอความเสยีหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิกิดจากการปฏิกิดจากการปฏิกิดจากการปฏิเสธการใหบร�เสธการใหบร�เสธการใหบร�เสธการใหบร�

การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณทีี่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณทีี่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณทีี่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณทีี่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษทัฯ โดยบร�ษัทฯ จะษทัฯ โดยบร�ษัทฯ จะษทัฯ โดยบร�ษัทฯ จะษทัฯ โดยบร�ษัทฯ จะ

รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง     

1.3 ขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศน้ี ซึ่งตอไปจะเรbยกวา ““““ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกบัการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกบัการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกบัการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกบัการแตงตั้งตัวแทน/นายหนา

ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ไดนิยามไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การ

ดานการเง�นท่ีลูกคาไดตกลงทํากับบร�ษัทฯ (“ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น”)”)”)”)  
 

2.2.2.2. คําจํากัดความ คําจํากัดความ คําจํากัดความ คําจํากัดความ     

2.1 เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น คําดังตอไปน้ีใหมีความหมายตามท่ีไดนิยามไวดังตอไปน้ี  

(ก) “ซื้อซื้อซื้อซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพยหรGอการใชสิทธิจองซื้อหลักทรัพยท่ีเสนอขายใหแกผูถือหลักทรัพยเดิมดวย  

(ข) “บัญชีซือ้ขายหลักทรพัยตางประเทศบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยตางประเทศบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยตางประเทศบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยตางประเทศ” หรGอ Offshore Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศท่ีลูกคาเปดกับบร�ษัทฯ 

ตามขอ 3.1 ไมวาจะเปนการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตหรGอไมก็ตาม  

(ค) “วงเง�นจัดสรรวงเง�นจัดสรรวงเง�นจัดสรรวงเง�นจัดสรร” หมายถึง วงเง�นลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมายใหสํานักงาน ก.ล.ต. เปนผูจัดสรรวงเง�น  

(ง) “หลักทรัพยตางประเทศหลักทรัพยตางประเทศหลักทรัพยตางประเทศหลักทรัพยตางประเทศ” หมายถึง หลักทรัพยที่เปนสกุลเง�นตราตางประเทศ และ/หรGอจําหนายในตางประเทศ โดยรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวาง

ประเทศ หรGอนิติบุคคลในตางประเทศ 
 

3.3.3.3. การแตงตั้ง การแตงตั้ง การแตงตั้ง การแตงตั้ง     

3.1 ลูกคาตกลงแตงต้ังและมอบอํานาจใหบร�ษัทฯ เปนตัวแทน และ/หรGอนายหนาโดยชอบดวยกฎหมายของลูกคารวมท้ังใหมีอํานาจแตงต้ังตัวแทนชวง หรGอกระทําการใน

นามของบร�ษัทฯ เพF่อลูกคาสําหรับการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพยตางประเทศในทุกกรณีไมวาในหรGอนอกตลาดหลักทรัพย และไมวาจะเปนการซื้อขาย

หลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตหรGอผานเจาหนาที่ของบร�ษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดแตเพ�ยง การซื้อขาย การจําหนายจายโอน การเก็บรักษา การสงมอบหรGอรับมอบ

หลักทรัพยตางประเทศ การขอวงเง�นจัดสรร การเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศกับสถาบันการเง�นในตางประเทศ การเปดบัญชีเง�นฝากเง�นตราตางประเทศ

กับสถาบันการเง�นท้ังไทยและตางประเทศ การอื่นใดท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนดใหบร�ษัทฯ ตองปฏิบัติ รวมท้ังดูแลเก็บรักษาทรัพยสินหรGอสิทธิประโยชนอื่นใดอัน

เกี่ยวเนื่องกับการกระทําหนาที่ตามขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศฉบับน้ี ตลอดจนทําการชําระเง�นคาซื้อหลักทรัพยตางประเทศ รับเง�นคาขายหลักทรัพยตางประเทศ ชําระและรับชําระคาธรรมเนียม คาอากร

แสตมป และคาใชจายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ การใชสิทธิใดๆ ของลูกคา การจําหนายจายโอน การเก็บรักษา การสงมอบหรGอรับมอบ

หลักทรัพยตางประเทศของลูกคา การรับและ/หรGอการปฏิบัติตามคําส่ังของลูกคาไมวาดวยวาจา หรGอลายลักษณอักษร และคําส่ังอื่นใดท่ีเก่ียวของ หรGอเก่ียวเน่ืองกับ

การซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศใดๆ ของลูกคาที่ไดเปดไวกับบร�ษัทฯ (ซึ่งแตละบัญชีของลูกคาจะเรbยกวา “บัญชีซื้อขายบัญชีซื้อขายบัญชีซื้อขายบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพยตางประเทศหลักทรัพยตางประเทศหลักทรัพยตางประเทศหลักทรัพยตางประเทศ”) ภายในวงเง�นจัดสรรและวงเง�นการทําธุรกรรม และบร�ษัทฯ ตกลงรับทําการเปนตัวแทนและ/หรGอนายหนาในการดําเนินการตางๆ ขางตน

ใหแกลูกคา ภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศฉบับนี้ โดยลูกคารับทราบและตกลงวา บร�ษัทฯอาจทํารายการเกี่ยวกับหลักทรัพยตางประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

ตางประเทศของลูกคาท้ังในฐานะตัวการหรGอในฐานะตัวแทน  

3.2 ลูกคาตกลงใหสัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บร�ษัทฯ และ/หรGอตัวแทนชวงไดกระทําไปในฐานะตัวแทน/นายหนาของลูกคาตามขอกําหนดและเงG่อนไข

เก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศฉบับน้ี  

4.4.4.4. เงG่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในตางประเทศ เงG่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในตางประเทศ เงG่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในตางประเทศ เงG่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในตางประเทศ     

4.1 ลูกคาจะตองไดรับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพยในตางประเทศจากธนาคารแหงประเทศไทย เจาพนักงาน ควบคุมการแลกเปล่ียนเง�นตราตามกฎหมายควบคุมการ

แลกเปล่ียนเง�น และ/หรGอจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ (หากมี) เปนครั้งคราว และไดรับการจัดสรรวงเง�นเพF่อลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอน

การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ หรGอกอนการเพMNมการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ทั้งนี้ ลูกคารับทราบวาลูกคาอาจไมไดรับการอนุมัติหรGอจัดสรรวงเง�น

จัดสรรขางตนตามท่ีลูกคาประสงค ลูกคาตกลงยอมรับผลท่ีเกิดข@้นและจะไมเรbยกรองคาเสียหายใดๆ ไมวาทางตรงหรGอทางออมจากบร�ษัทฯ ท้ังสิ�น  

4.2 ลูกคารับทราบวาลูกคาสามารถทําการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศแบบ Cash Balance ไดเทาน้ัน โดยตกลงท่ีจะวางเง�น

กับบร�ษัทฯ กอนสงคําส่ังซื้อหลักทรัพยในตางประเทศ โดยเง�นท่ีลูกคาวางไวกับบร�ษัทฯ เพF่อรอโอนไปตางประเทศ และเง�นของลูกคาท่ีอยูในตางประเทศ ลูกคายอมรับ

วาลูกคาจะไมไดรับดอกเบ้ียหรGอผลประโยชนอื่นใดจากเง�นดังกลาวแตอยางไร เวนแตบร�ษัทฯ จะพMจารณาใหดอกเบ้ียหรGอผลประโยชนอื่นใด ตามท่ีบร�ษัทฯ จะแจงให

ลูกคาทราบเปนครั้งคราวไปในอัตราไมเกินกวาท่ีบร�ษัทฯ ไดรับจร�งหลังหักคาใชจายใดๆ และภาษีท่ีบร�ษัทฯ พ^งตองชําระ  

4.3 ลูกคาตกลงยินยอมมอบอํานาจใหบร�ษัทฯ แตงตั้งสถาบันการเง�นในตางประเทศ และ/หรGอผูดูแลรักษาทรัพยสิน เพF่อประโยชนสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยใน

ตางประเทศและการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาในนามของบร�ษัทฯ ตามรูปแบบและว�ธีการท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควรภายใตขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา ซึ่งบร�ษัทฯ อาจพMจารณาแตงตั้งหรGอเปลี่ยนแปลงสถาบันการเง�นในตางประเทศ และ/หรGอ ผูดูแลรักษาทรัพยสินตามที่บร�ษัทฯ 
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เห็นสมควรโดยไมจําเปนตองแจงหรGอขอความยินยอมจากลูกคากอน และใหถือวาการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกคาไดใหความยินยอมและมอบอํานาจใหแก   

บร�ษัทฯ แตเพ�ยงผูเดียวในการใชดุลพMนิจคัดเลือกสถาบันการเง�นในตางประเทศ และ/หรGอผูดูแลรักษาทรัพยสิน ลูกคาตกลง ที่จะเปนผูชดใชใหกับบร�ษัทฯ สําหรับ

คาธรรมเนียมใดๆ อันเกิดข@้น รวมถึงคาใชจายที่บร�ษัทฯ ไดทําการชําระไปเพF่อการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา ทั้งนี้ ลูกคายินยอมใหบร�ษัทฯ เปดเผยขอมูลของ

ลูกคาใหแกสถาบันการเง�นหรGอผูดูแลทรัพยสินดังกลาวเพF่อประโยชนในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศและการดูแลรักษาทรัพยสิน อน่ึง บร�ษัทฯ ตกลง

รับผิดชอบตอความสูญหายหรGอเสียหายอันเกิดข@้นโดยตรงแกทรัพยสินของลูกคาเฉพาะสวนท่ีเกิดมาจากการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดขางตน ลูกคา

รับทราบและยินยอมวา ทรัพยสินในตางประเทศของลูกคา ลูกคาอาจจะไมสามารถมีชื่อเปนผูถือครองทรัพยสินหรGอเจาของบัญชีหรGออางกรรมสิทธ์ิไดโดยตรง โดย

ใบหุน ใบหลักทรัพย ชื่อบัญชี และเอกสารตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกสอาจจะปรากฏในชื่อของและ/หรGอถือครองไวโดยบร�ษัทฯ หรGอตัวแทนหรGอคูสัญญาของบร�ษัทฯ หรGอ

บุคคลอื่นใด แตอยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ จะดําเนินการใหมีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพยสินในตางประเทศของลูกคาภายใตบัญชีของบร�ษัทฯ ในลักษณะ 

Omnibus Account เพF่อลูกคา โดยทรัพยสินดังกลาวบร�ษัทฯ จะทําการแยกทรัพยสินของลูกคาแตละรายภายใตบัญชี Omnibus Account เพF่อลูกคาดังกลาวออก

จากทรัพยสินอื่นๆ ของบร�ษัทฯ  

4.4 ลูกคารับทราบและยินยอมวาในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ลูกคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ว�ธีการ หรGอเงG่อนไขที่บร�ษัทฯ กําหนดไวในเอกสารคูมือนกั

ลงทุน (Handbook) ที่ปรากฏอยูในเว็บไซตของบร�ษัทฯ ซึ่งบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิแตเพ�ยงผูเดียวในการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจาก

ลูกคากอน ซึ่งการแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวบร�ษัทฯ อาจดําเนินการแจงไปยังท่ีอยู หรGอ E-Mail Address ท่ีลูกคาไดแจงไวกับบร�ษัทฯ หรGอ บร�ษัทฯ อาจดําเนินการ 

แจงใหแกลูกคาทราบผานทางเว็บไซต และลูกคาตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ ว�ธีการ หรGอเงG่อนไขท่ีบร�ษัทฯ ไดแกไขเปล่ียนแปลงไวทุกประการ 

4.5 รับทราบและยินยอมวา การซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศอาจมีความลาชาหรGอความคลาดเคล่ือนสําหรับการประมวลหรGอแสดงผลราคาเสนอซื้อ (Bid) หรGอราคา

เสนอขาย (Offer) คําเสนอซื้อหรGอเสนอขายที่ลูกคาไดแสดงเจตนาไวอาจไมไดรับการจับคูโดยระบบ หรGออาจถูกจับคูโดยระบบในราคาที่ลูกคาไดแสดงเจตนจํานงไว 

ลูกคาตกลงยอมรับความเส่ียงขางตนและตกลงวาไมวากรณีใดๆ ลูกคาจะรับผิดชอบตอรายการซื้อหรGอรายการขายท่ีเกิดข@้นตามคําส่ังของลูกคาทุกประการ  

4.6 ลูกคาตกลงยินยอมและแตงต้ังใหบร�ษัทฯ เปนผูเลือกใชบร�การการแลกเปล่ียนเง�นตราตางประเทศ บร�การการโอนเง�นไปตางประเทศ หรGอการทําสัญญาเพF่อปองกัน

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนกับธนาคารพาณิชยท่ีไดรับอนุญาตตามท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควร โดยไมตองไดรับการยินยอมจากลูกคาเปนรายครั้งกอน ลูกคาตกลง

ท่ีจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเง�นตราตางประเทศ การโอนเง�น การทําสัญญาเพF่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยยินยอมใหบร�ษัทฯ 

หักจากเง�นท่ีลูกคาไดนํามาวางน้ัน หรGอในบัญชีอื่นใดของลูกคา  

4.7 ลูกคาตกลงวา ในกรณีที่ลูกคาประสงคที่จะทําสัญญาเพF่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยตนเอง (Currency Hedge) อันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนใน

หลักทรัพยตางประเทศ ลูกคาจะตองขอความเห็นชอบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากบร�ษัทฯ กอนการดําเนินการดังกลาวทุกครั้ง  

4.8 ลูกคาตกลงวาเง�นของลูกคาท่ีอยูในตางประเทศ จะถูกเก็บอยูในบัญชีในนามของบร�ษัทฯ เพF่อลูกคาโดยเปนสกุลเง�นตราตางประเทศกับสถาบันการเง�นในตางประเทศ

หรGอผูดูแลรักษาทรัพยสิน โดยการชําระหนี้หรGอการดําเนินการใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศของลูกคาใหกระทําโดยใชเง�นตราตางประเทศที่บร�ษัทฯ 

กําหนด ในกรณีที่ลูกคามีเง�นตราตางประเทศที่วางไวกับบร�ษัทฯ หลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพยในหลายประเทศ หากเง�นตราตางประเทศสกุลใดไม

เพ�ยงพอตอการชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยใดๆ ลูกคายินยอมใหบร�ษัทฯ เปนผูตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเง�นที่ลูกคามีอยูเพF่อชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยใน

ตางประเทศของลูกคาในสกุลเง�นใดๆ ตามท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควร โดยไมตองบอกกลาวหรGอไดรับการยินยอมจากลูกคากอน  

4.9 ลูกคาตกลงและรับทราบวาลูกคาไมไดรับอนุญาตใหสงคําส่ังซื้อหรGอขาย/เสนอซื้อหรGอเสนอขายหลักทรัพยในตางประเทศประเภท Market Order ทุกประเภทและทุก

ชวงเวลา และไมไดรับอนุญาตใชสิทธิที่จะจองซื้อหุนเพMNมทุนที่จําหนายใหแกผูถือหุนเดิมหรGอสิทธิอื่นใดซึ่งลูกคาจะตองมีภาระในการชําระเง�นสําหรับการใชสิทธิ

ดังกลาวในขณะที่ลูกคามีเง�นสดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศไมเพ�ยงพอหรGอเปนผลใหลูกคามีเง�นสดไมเพ�ยงพอในภายหลัง นอกจากนี้ ลูกคาตกลงและ

ยอมรับวาถึงแมวาลูกคาจะสามารถสงคําส่ังหรGอใชสิทธิดังกลาวโดยฝาฝนขอกําหนดขางตนผานระบบซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศทางอินเทอรเน็ตได ก็ไมเปนเหตุ

ท่ีลูกคาจะถือไดวาบร�ษัทฯ ไดยินยอมตกลงใหลูกคาสามารถสงคําส่ังหรGอใชสิทธิดังกลาวได ซึ่งหากบร�ษัทฯ ไดตรวจพบการฝาฝนขางตน บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ดําเนินการใดๆ โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนากอน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดแตเพ�ยงการยกเลิกเพMกถอนคําส่ังใดๆ ของลูกคา การบังคับขายหลักทรัพยใดๆ ของ

ลูกคา หรGอเรbยกใหลูกคานําเง�นสดตามจํานวนที่บร�ษัทฯ กําหนดมาเพF่อชําระเปนคาซื้อ คาปรับ คาใชจายอื่นใด เปนตน โดยบร�ษัทฯ จะไมมีความรับผิดใดๆ ตาม

กฎหมายหรGอตองรับผิดชอบตอความสูญหาย เสียหาย หรGอผลขาดทุนใดๆ ตอลูกคาไมวาทางตรงและทางออม ในกรณีที่ลูกคามีเง�นไมพอที่จะทํารายการซื้อขาย

ภายในวันท่ีกําหนด ลูกคารับทราบและยินยอมใหบร�ษัทฯ ทําการบังคับขายหลักทรัพยท่ีลูกคาส่ังซื้อหรGอหลักทรัพยอื่นใด โดยบร�ษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลขาดทุน

อันเกิดจากการขายหลักทรัพยดังกลาวท้ังน้ี หากลูกคาไมมีหลักทรัพยคงเหลืออยูในบัญชีหรGอมีไมเพ�ยงพอ ลูกคาตองดําเนินการโอนเง�นไปตางประเทศเพF่อชําระคา

ซื้อสวนท่ีขาดอยู รวมท้ังตองชําระคาปรับลาชา คาใชจายในการโอนเง�น หรGอคาใชจายอื่นๆ ใหบร�ษัทฯ ทันทีท่ีไดรับแจง  

4.10 ลูกคายินยอมใหบร�ษัทฯ เปดเผย หรGอ รายงานขอมูลของลูกคาท่ีเก่ียวของกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรGอธนาคารแหงประเทศ

ไทย และ/หรGอหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของไมวาในหรGอตางประเทศ ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายหรGอกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดแตเพ�ยงรายงานการซื้อ

การขายหลักทรัพยตางประเทศ ผลกําไรและขาดทุน การนําเง�นเขาและออก เปนตน  

4.11 ลูกคาไมไดรับอนุญาตใหทําการโอนหรGอรับโอนเง�นหรGอหลักทรัพยระหวางบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศและบัญชีอื่นของลูกคาที่เปดไวในตางประเทศ เวนแต

การโอนหลักทรัพยตางประเทศในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาไปยังบัญชีหลักทรัพยอื่นและ/หรGอบัญชีหลักทรัพยประเภท Private Fund ของลูกคาท่ีไดเปดไวและ/หรGอ

บร�หารจัดการโดยบร�ษัทฯ หรGอโดยบร�ษัทหลักทรัพยอื่นในประเทศไทย หรGอเปนการรับโอนหลักทรัพยหรGอเง�นเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ ทั้งนี้ ตาม

กฎเกณฑหรGอระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด และไดรับอนุญาตจากบร�ษัทฯ แลว  

4.12 ลูกคาขอรับรองและยืนยันวาเง�นท่ีใชในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศน้ีเปนเง�นทุนของลูกคาเอง และมิไดเปนเง�นท่ีทําการกูยืมเง�นแตอยางใด นอกจากน้ี ลูกคายัง

ขอรับรองอีกวาลูกคามีความประสงคหลักที่จะทําการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคอื่นแอบแฝง เชน การเก็งกําไรคาเง�นหรGอจากอัตรา

แลกเปล่ียน และเปนความประสงคของตัวลูกคาเองท้ังหมด ลูกคามิไดกระทําในนามของตนเองเพF่อบุคคลอื่นแตอยางใด  

4.13 บร�ษัทฯ จะเก็บเง�นลงทุนท่ีลูกคาโอนใหแกบร�ษัทฯ เง�นคาขาย เง�นปนผล ดอกเบ้ีย หรGอเง�นไดอื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศไวในบัญชีของบร�ษัท

เพF่อลูกคาในตางประเทศ ซึ่งบัญชีดังกลาวหากไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกันเกินกวาระยะเวลาที่บร�ษัทฯ เห็นสมควร ลูกคาตกลงและยินยอมใหบร�ษัทฯ โอนเง�นของ

ลูกคาตามจํานวนท่ีบร�ษัทฯ เห็นสมควรกลับเขามาในประเทศไทย โดยลูกคาตกลงเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมตางๆ และ/หรGอภาระทางภาษีท่ีอาจเกิดข@้นทุกประการ  

5.5.5.5. ขอตกลงอื่นๆ ขอตกลงอื่นๆ ขอตกลงอื่นๆ ขอตกลงอื่นๆ     

5.1 ลูกคารับทราบและเขาใจวา เง�นไดตางๆ ท่ีเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศอาจถูกหัก ณ ท่ีจายตามกฎหมายหรGอกฎเกณฑท่ีเก่ียวของในแตละประเทศ ซึ่ง

ลูกคารับทราบวาลูกคาอาจไมไดรับประโยชนใดๆ จากอนุสัญญาระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่นเพF่อการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงการ
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รัษฎากรในสวนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเง�นได และลูกคาอาจมีภาระทางภาษีรวมท้ังมีหนาท่ีในการย่ืนรายการเก่ียวกับเง�นไดพ^งประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรGอ

ขอบังคับของกรมสรรพากร ซึ่งในกรณีท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ หรGอขอบังคับของกรมสรรพากรกําหนดใหบร�ษัทฯ ตองดําเนินการหักภาษี ณ ท่ีจาย ลูกคายินยอมให

บร�ษัทฯ ดําเนินการหักภาษี ณ ท่ีจายและนําสงตอกรมสรรพากร  

5.2 ลูกคามีความประสงคที ่จะขอใชบร�การรับขอมูล รายงาน และเอกสารอื ่นใด รวมถึงรายงานการลงทุนประจําเดือน (รวมกันเรbยกวา “รายงานรายงานรายงานรายงาน”) ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ โดยลูกคายินยอมใหบร�ษัทฯ ถือวาการลงนามในเอกสาร

ธุรกรรมเปนการแสดงเจตนาเพF่อตกลงและยินยอมเขาผูกพันตามขอกําหนดและเงG ่อนไขเกี่ยวกับการรับรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารธุรกรรมท่ีลูกคาไดเคยแสดงเจตนาไวและตามท่ีปรากฏในเว็บไซตของบร�ษัทฯ ทุกประการ  

5.3 ลูกคาตกลงและรับทราบวา  

(ก) ลูกคาจะไมมีนิติสัมพันธโดยตรงกับสถาบันการเง�นในตางประเทศท่ีเปนคูสัญญากับบร�ษัทฯแตอยางใด และการซื้อขายหลักทรัพย หรGอธุรกรรมใดๆ ภายใต

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศจะดําเนินการผานทางบร�ษัทฯ เทาน้ัน  

(ข) ลูกคาจะไมสามารถติดตอส่ือสารใดๆ ท้ังทางตรงและทางออมกับสถาบันการเง�นตางประเทศในนามของบร�ษัทฯ ในฐานะตัวแทนของลูกคาได และ  

(ค) ลูกคาจะตองไมใชระบบซื้อขายท่ีใหบร�การโดยบร�ษัทฯ หรGอกระทําการใดๆ อันเปนผลใหสถาบันการเง�นตางประเทศจะตองมีหนาท่ีและความรับผิดตอบุคคลท่ี

สาม  

6.6.6.6. การสงมอบและการชําระเง�น การสงมอบและการชําระเง�น การสงมอบและการชําระเง�น การสงมอบและการชําระเง�น     

6.1 ลูกคาตกลงสงมอบหลักทรัพยใหบร�ษัทฯ เพF่อการสงมอบหลักทรัพยที่ขาย และลูกคาตกลงชําระเง�นแกบร�ษัทฯ เพF่อการชําระเง�นคาหลักทรัพยที่ซื้อหรGอยินยอมให

บร�ษัทฯ หักเง�นจากบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) เต็มตามจํานวนท่ีลูกคาจะตองชําระเพF่อการชําระเง�น

คาหลักทรัพยท่ีซื้อ หรGอนําหลักทรัพยจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาไปสงมอบในกรณีท่ีลูกคาส่ังขายหลักทรัพยดังกลาวเพF่อใหบร�ษัทฯ สามารถทําการสง

มอบหลักทรัพยและชําระเง�นคาซื้อหลักทรัพยไดตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ โดยลูกคาตกลงรับทราบวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม

ขอกําหนด ระยะเวลา และเงG่อนไขท่ีบร�ษัทฯ กําหนด และบร�ษัทฯ จะไมดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยเปนบางสวน (Partial Settlement)  

6.2 ในกรณีท่ีลูกคาไมสามารถจัดหาหลักทรัพยมาสงมอบใหแกบร�ษัทฯ เพF่อการสงมอบหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย หรGอไมสามารถชําระเง�นสําหรับหลักทรัพย

ท่ีซื้อตามหลักเกณฑท่ีกําหนด บร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดังตอไปน้ี  

(ก) ในกรณีของการขายหลักทรัพย บร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการซื้อหลักทรัพยเพF่อการสงมอบตามราคาที่บร�ษัทฯ เห็นสมควร และเรbยกเก็บคาธรรมเนียมและ

คาใชจายในการดําเนินการดังกลาวจากบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) แลวดําเนินการสงมอบ

หลักทรัพยเพF่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกคา และนําเง�นท่ีไดรับมาน้ันเครดิตเขาในบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับ

บร�ษัท (ตามแตกรณี) หรGอบร�ษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพยในนามของลูกคาเพF่อสงมอบและเรbยกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเกิดข@้นเน่ืองจากการ

ยืมหลักทรัพยหรGอการจัดหาหลักประกัน หรGอบร�ษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพยใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ท้ังน้ี ในการดําเนินการดังกลาวบร�ษัทฯ 

มีสิทธิดําเนินการไดโดยไมตองแจงหรGอบอกกลาวใหลูกคาทราบ หรGอขอรับความยินยอมจากลูกคา หรGอ  

(ข) ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย บร�ษัทฯ มีสิทธิยอมรับการสงมอบหลักทรัพย และเรbยกเก็บเง�นจากบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชี

อัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) เต็มตามจํานวนที่ลูกคาจะตองชําระสําหรับคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพยที่ลูกคาซื้อไว โดยบร�ษัทฯ อาจ

ดําเนินการขายหลักทรัพยดังกลาวในราคาที่บร�ษัทฯ เห็นสมควร และนําเง�นที่ไดรับเครดิตเขาในบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชี

อัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) ท้ังน้ีในการดําเนินการดังกลาวบร�ษัทฯ มีสิทธิดําเนินการไดโดยไมตองแจงหรGอบอกกลาวใหลูกคาทราบ หรGอขอรับความ

ยินยอมจากลูกคา 

ในกรณีดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม บร�ษัทฯ จะเรbยกเก็บจากบัญชีของบร�ษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบร�ษัท (ตามแตกรณี) 

และสําหรับจํานวนเง�นที่ลูกคายังคางชําระอยูนั้นจะถือวาเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแลวในวันนั้น ซึ่งลูกคาตองชําระคาปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และ

ดอกเบ้ียแกบร�ษัทฯ ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีบร�ษัทฯ ไดกําหนดไวเปนคราวๆ ไป โดยบร�ษัทฯ จะคํานวณดอกเบ้ียไปจนกวาบร�ษัทฯ จะไดรับชําระหน้ีครบถวนแลว  

7.7.7.7. ขอรองเรbยนขอรองเรbยนขอรองเรbยนขอรองเรbยน    

ในกรณีท่ีลูกคามีขอรองเรbยน ลูกคาอาจทําขอรองเรbยนตอบร�ษัทฯ เพF่อใหบร�ษัทฯ พMจารณาแกไขปญหาตามขอรองเรbยนของลูกคา ท้ังน้ีขั้นตอนและว�ธีการในการรับ

และพMจารณาแกไขปญาหาขอรองเรbยน การรายงานความคืบหนาและการแจงผลพMจารณาเปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบของบร�ษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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เอกสารเปดเผยขอมลูความเสีย่งเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัยตางประเทศเอกสารเปดเผยขอมลูความเสีย่งเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัยตางประเทศเอกสารเปดเผยขอมลูความเสีย่งเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัยตางประเทศเอกสารเปดเผยขอมลูความเสีย่งเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัยตางประเทศ    

การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีความเส่ียง ผูลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนไมวาท้ังหมดหรGอบางสวนได ดังน้ัน กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรตรวจสอบและ

พMจารณาขอมูลในเอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้อยางรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ

ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม เอกสารขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิไดแสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ แตแสดงถึงปจจัยหรGอ

ความเสี่ยงที่สําคัญบางประการที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ดังนั้น จ@งอาจมีปจจัยหรGอความเสี่ยงอื่นที่ไมอาจทราบไดในขณะนี้หรGอเปนความเสี่ยงท่ี

พMจารณาในขณะน้ีวาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจกลายเปนปจจัยหรGอความเส่ียงท่ีมีความสําคัญในอนาคตได  

เอกสารเปดเผยขอมูลความเส่ียงฉบับน้ีมิใชเอกสารท่ีใหคําแนะนาในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรGอบัญชี โดยผูลงทุนควรปร@กษาท่ีปร@กษาในดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ดังนั้น ผูลงทุนไมควรลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเวนแตผูลงทุนไดมีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพย

ตางประเทศอยางถองแทและตัดสินใจลงทุนโดยเห็นวาการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศดังกลาวน้ันเหมาะสมกับตน  

ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย     

ผูลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียเง�นลงทุนไมวาท้ังหมดหรGอบางสวนได ท้ังน้ี อาจมีเหตุการณท่ีคาดไมถึง ซึ่งรวมถึงการดําเนินการตางๆ ของ

หนวยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณที่เปนเหตุสุดว�สัยอื่นๆ และเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได เชน 

สงคราม จลาจล ความว�นวายภายในบานเมือง หรGอการกอการราย เปนตน ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจทําใหเกิดความผันผวนอยางรุนแรงตอตลาดและราคาของหลักทรัพย

ได  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา     

หลักทรัพยตางประเทศท่ีผูลงทุนจะเขาลงทุนเปนหลักทรัพยท่ีทําการซ้ือขายหรGอจดทะเบียนอยูในประเทศท่ีอาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบ

ที่แตกตางจากของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยที่หลักทรัพยตางประเทศมีการซื้อขายหรGอจดทะเบียนดังกลาวอาจใชดุลพMนิจระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยเปนครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรGอความผันผวน หรGอภาวะตกตํ่า หรGอการเกิดข@้นของเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอปร�มาณการ       

ซื้อขายและราคาของหลักทรัพยได  

นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตนซึ่งเปนปจจัยภายในแลว ปร�มาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่น ซึ่งอาจเปนปจจัยที่

เก่ียวของกับหลักทรัพยเอง หรGออาจเกิดจากปจจัยภายนอก เชน สงคราม ว�กฤตการณทางเศรษฐกิจและ/หรGอทางการเง�นของโลกหรGอของภูมิภาค เปนตน ซึ่งการเปล่ียนแปลง

ของปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอปร�มาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพยได  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย     

การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศจะเก่ียวของกับการสงคําส่ังซื้อขาย การสงมอบ และการชําระราคาในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ ซ่ึงกฎหมายและระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพยในแตละประเทศที่มีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกตางกัน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับความคุมครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยผูลงทุนของ

ประเทศดังกลาว 

โดยที่ระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยดังกลาวอาจมีการพัฒนาที่ดอยกวาหรGอมีมาตรฐานที่ตํ ่ากวา และในบางกรณี อาจมีความ

นาเชื่อถือนอยกวาของประเทศไทย คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของกับการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยอาจสูงกวาคาธรรมเนียมท่ีตองชําระในประเทศไทย หรGอสูงกวาท่ีผูลงทุน

ไดคาดหมายไว นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ หรGอระหวางตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยกับตลาด

หลักทรัพยของแตละประเทศมิไดเชื่อมโยงกันหรGอมีการประสานงานกันอยางเปนระบบ จ@งอาจสงผลใหกระบวนการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยอาจใชเวลานานกวาท่ี

คาดหมายไว ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพMNมมากข@้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงตอการทุจร�ต การไมสามารถสงมอบหลักทรัพย หรGอความ

สับสนในเงG่อนไขและกระบวนการในชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ตลอดจนการชําระคืนเง�นทุน และปจจัยอื่นๆ ท่ีอาจสงผลใหเกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความลาชา 

และเพMNมคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายทางกฎหมาย  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรGอระเบียบที่ใชบังคับ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรGอระเบียบที่ใชบังคับ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรGอระเบียบที่ใชบังคับ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรGอระเบียบที่ใชบังคับ     

เน่ืองจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเปนการลงทุนในหลักทรัพยของบร�ษัทท่ีมีถิNนท่ีอยูหรGอมีสํานักงาน ทรัพยสิน บุคลากร และผลประโยชนอยูในตางประเทศ 

ซึ่งอยูภายใตกฎหมายหรGอระเบียบท่ีแตกตางกัน การลงทุนในประเทศตางๆ หรGอในบางประเทศดังกลาวอาจถูกจํากัดหรGอถูกควบคุมในระดับท่ีแตกตางกันออกไปตามกฎหมาย

หรGอระเบียบที่ใชบังคับในแตละประเทศนั้น ซึ่งขอจํากัดหรGอการควบคุมดังกลาวอาจรวมถึง การตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐหรGอจากบุคคลอื่นใดกอนการลงทุน 

ขอจํากัดการลงทุนของผูลงทุนตางชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐเพF่อนําเง�นไดจากการลงทุนหรGอเง�นทุนหรGอเง�นท่ีผูลงทุนตางชาติไดรับจาก

การขายหลักทรัพยตางประเทศออกนอกประเทศดังกลาวหรGอการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยของผูลงทุนตางชาติ นอกจากนี้กฎหมายและระเบียบใน

ประเทศเหลาน้ันอาจมีความไมชัดเจน และอาจข@้นอยูกับการตีความของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในประเทศดังกลาวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรGอระเบียบเหลาน้ันในทางที่ไมเปนคุณ

ตอผูลงทุน อีกทั้งประเทศ ตางๆ ดังกลาวอาจมีการออกกฎหมายหรGอระเบียบใหมเปนครั้งคราว ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนในเรG่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรGอ

ระเบียบท่ีออกมาใหม ซึ่งปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลกระทบในทางลบตอการลงทุน  

นอกเหนือจากขอจํากัดและการควบคุมตามท่ีไดกลาวขางตนแลว ในบางประเทศอาจมีการคุมครองสิทธิของผูลงทุนในฐานะผูถือหลักทรัพยไวอยางจํากัดหรGอนอย

มาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟองรองดําเนินคดีและการขอใหมีการบังคับคดีตามคําพMพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแตละประเทศก็มี

ความแตกตางกันออกไป ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนประสบปญหาในการดําเนินการฟองรองในชั้นศาลในประเทศน้ัน ๆ อีกท้ัง ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับคําพMพากษาใหชนะคดีในประเทศ

หน่ึง แตผูลงทุนอาจตองดําเนินการใหมีการบังคับตามคําพMพากษาดังกลาวในประเทศท่ีผูลงทุนไดทําการลงทุน ก็มิไดมีหลักประกันใดๆ วา ศาลของประเทศน้ันๆ จะดําเนินการ

บังคับคดีตามคําพMพากษาท่ีไดรับ  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคลองของหลักทรัพย ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคลองของหลักทรัพย ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคลองของหลักทรัพย ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคลองของหลักทรัพย     

แมวาผูลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพยที่ไดมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตตลาดหลักทรัพยในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไมมีสภาพคลอง นอกจากนี้ 

สภาพคลองของหลักทรัพยอาจข@้นอยูกับปจจัยอื่น เชน ลักษณะของหลักทรัพย รวมท้ังปจจัยภายใน และ/หรGอปจจัยภายนอกของประเทศท่ีตลาดหลักทรัพยน้ันต้ังอยู ดังน้ัน 

สภาพคลองท่ีมีอยูนอยอาจลดความสามารถของผูลงทุนในการซื้อหรGอขายหลักทรัพยน้ัน หรGออาจทําใหการซื้อหรGอขายหลักทรัพยในราคาท่ีตองการหรGอท่ีนาพอใจ หรGอใน

จํานวนท่ีผูลงทุนตองการเปนไปไดยาก  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน     

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีการชําระเง�นเปนเง�นตราตางประเทศ ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจาก

ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลคาของเง�นตราตางประเทศดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาเมื่อเทียบกับมูลคาของเง�นบาท ซึ่ง
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เหตุการณดังกลาวอาจเกิดในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรGออาจเกิดข@้นอยางถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดคาของเง�นตราตางประเทศสกุลใดๆ ที่ผูลงทุนไดลงทุนไป ผู

ลงทุนอาจไดรับความเสียหายจากการลดคาของเง�นตราตางประเทศดังกลาว 

ความเสี่ยงที่เกี่ความเสี่ยงที่เกี่ความเสี่ยงที่เกี่ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของคูสัญญา ยวกับความนาเชื่อถือของคูสัญญา ยวกับความนาเชื่อถือของคูสัญญา ยวกับความนาเชื่อถือของคูสัญญา     

ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับความนาเชื่อถือของคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ซึ่งรวมถึงผูออกหลักทรัพยตางประเทศท่ีผูลงทุนไดลงทุนไว (ไมวาจะเปนการลงทุน

ในหรGอนอกตลาดหลักทรัพยก็ตาม) โดยผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเง�นที่ลงทุนไมวาทั้งหมดหรGอบางสวนในกรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรGอผูออกหลักทรัพย

ตางประเทศดังกลาวตกเปนบุคคลลมละลาย หรGอมีหน้ีสินลนพนตัว หรGอไมสามารถหรGอไมพรอมท่ีจะชําระหน้ีหรGอปฏิบัติตามหนาท่ีของตน รวมถึงหนาท่ีในการชําระเง�นคืนทุน

หรGอหนาท่ีในการไถถอนหลักทรัพยท่ีผูลงทุนไดลงทุนไว  

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผูลงทุนเอง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผูลงทุนเอง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผูลงทุนเอง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผูลงทุนเอง     

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยเปนการตัดสินใจของผูลงทุนเอง บร�ษัทฯ มิไดดําเนินการในฐานะเปนท่ีปร@กษาหรGอผูดูแลผลประโยชนของผูลงทุนในการลงทุน

แตอยางใด โดยกอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนไดยืนยันตอบร�ษัทฯวาผูลงทุนไดศึกษาและพMจารณาอยางรอบคอบถึงขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเง�น 

และผลประกอบการของผูออกหลักทรัพยที่ผูลงทุนจะทําการลงทุน ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน เชน สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบ

ตางๆ ของประเทศท่ีเก่ียวของเปนอยางดีแลว ดังน้ัน ผูลงทุนจ@งตองรับเอาความเส่ียงท้ังปวงจากการลงทุนเอง และบร�ษัทฯไมมีหนาท่ีในการดูแลผลประโยชนใหแกผูลงทุน อีกท้ัง

ไมมีความรับผิดชอบและไมตองรับผิดใดๆ ในความรับผิด ขอเรbยกรอง ความเสียหาย ความสูญเสีย ตนทุน และคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข@้นจากการลงทุนดังกลาว 
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับน้ีจะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเม่ือลูกคาและบร�ษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมน้ีเทาน้ัน- 
ขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัยทีจ่ะออกและเสขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัยทีจ่ะออกและเสขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัยทีจ่ะออกและเสขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรพัยทีจ่ะออกและเสนอขายโดยนอขายโดยนอขายโดยนอขายโดยบร�ษัทหลักทรพัย ฟ�นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)บร�ษัทหลักทรพัย ฟ�นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)บร�ษัทหลักทรพัย ฟ�นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)บร�ษัทหลักทรพัย ฟ�นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)    

1.1.1.1. ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน     

1.1 ขอกําหนดเพMNมเติมนี้ทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาที่ ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนการเฉพาะที่เกี่ยวกับการใหบร�การการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและ

เสนอขายโดยบร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

1.21.21.21.2 ขอกําหนดเพMNมเตมิเกี่ยวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยทีจ่ะออกและเสนอขายโดยขอกําหนดเพMNมเตมิเกี่ยวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยทีจ่ะออกและเสนอขายโดยขอกําหนดเพMNมเตมิเกี่ยวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยทีจ่ะออกและเสนอขายโดยขอกําหนดเพMNมเตมิเกี่ยวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยทีจ่ะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทหลักทรพัย ฟ�นันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน)บร�ษัทหลักทรพัย ฟ�นันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน)บร�ษัทหลักทรพัย ฟ�นันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน)บร�ษัทหลักทรพัย ฟ�นันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน)    ฉบับนี้ จะใชบงัคบัระหวางบร�ษทัฯ และฉบับนี้ จะใชบงัคบัระหวางบร�ษทัฯ และฉบับนี้ จะใชบงัคบัระหวางบร�ษทัฯ และฉบับนี้ จะใชบงัคบัระหวางบร�ษทัฯ และ

ลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคาแสดงความประสงคที่จะซื้อหลักทรัพยของบร�ษัทฯ มลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคาแสดงความประสงคที่จะซื้อหลักทรัพยของบร�ษัทฯ มลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคาแสดงความประสงคที่จะซื้อหลักทรัพยของบร�ษัทฯ มลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคาแสดงความประสงคที่จะซื้อหลักทรัพยของบร�ษัทฯ มายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธีทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาที่ของายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธีทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาที่ของายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธีทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาที่ของายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธีทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาที่ของ        

บร�ษัทฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูบร�ษัทฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูบร�ษัทฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูบร�ษัทฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในกพันตามเงG่อนไขในกพันตามเงG่อนไขในกพันตามเงG่อนไขใน

ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น และเอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น และเอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น และเอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น และเอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ     

ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอ

แยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอืน่ใดแลวแตดุลพMนจิของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธเิรbยกรองใหบร�ษทัฯ รับผิดตอความเสยีหายใดๆ อันเแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอืน่ใดแลวแตดุลพMนจิของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธเิรbยกรองใหบร�ษทัฯ รับผิดตอความเสยีหายใดๆ อันเแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอืน่ใดแลวแตดุลพMนจิของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธเิรbยกรองใหบร�ษทัฯ รับผิดตอความเสยีหายใดๆ อันเแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอืน่ใดแลวแตดุลพMนจิของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธเิรbยกรองใหบร�ษทัฯ รับผิดตอความเสยีหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิกิดจากการปฏิกิดจากการปฏิกิดจากการปฏิเสธการใหบร�เสธการใหบร�เสธการใหบร�เสธการใหบร�

การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณทีี่เกดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณทีี่เกดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณทีี่เกดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณทีี่เกดิข@น้โดยการจงใจหรGอประมาทเลนิเลออยางรายแรงของบร�ษทัฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร�ษัทฯ โดย ษัทฯ โดย ษัทฯ โดย ษัทฯ โดย         บร�ษัทฯ จะบร�ษัทฯ จะบร�ษัทฯ จะบร�ษัทฯ จะ

รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง     

1.3 ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)นี้ ซึ่งตอไปจะเรbยกวา “ขอกําหนดขอกําหนดขอกําหนดขอกําหนด

เพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทฯเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทฯเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทฯเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทฯ” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ไดนิยามไวใน

ขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�นท่ีลูกคาไดตกลงทํากับบร�ษัทฯ (“ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น”)  

2.2.2.2. จํากัดความ จํากัดความ จํากัดความ จํากัดความ     

2.1 เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น คําดังตอไปน้ีใหมีความหมายตามท่ีไดนิยามไวดังตอไปน้ี  

(ก) “ซื้อซื้อซื้อซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพยดวย  

(ข) “หลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพย” หมายถึง หุนกู หุนกูอนุพันธ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรGอหลักทรัพยอื่นใดท่ีจะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทฯ  

(ค) “วันที่ทําการตกลงซื้อขายหลักทรัพยวันที่ทําการตกลงซื้อขายหลักทรัพยวันที่ทําการตกลงซื้อขายหลักทรัพยวันที่ทําการตกลงซื้อขายหลักทรัพย” หมายถึง วันท่ีลูกคาตกลงรายละเอียดเก่ียวกับหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ตามขอ 3.2  

(ง) “ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย” หมายถึง เอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ตามขอ 3.3  

3.3.3.3. ขอตกลง ขอตกลง ขอตกลง ขอตกลง     

3.1 บร�ษัทฯ ไดมีการแจงใหลูกคาทราบถึง รายละเอียดของหลักทรัพย อันไดแกชนิด ประเภท เงG่อนไข และ ราคาของหลักทรัพยท่ีเสนอซื้อขาย และลูกคาไดมีการตกลงใน

รายละเอียดดังกลาวใน แตละครั้งกอนท่ีจะจองซื้อหรGอซื้อหลักทรัพยกับบร�ษัทฯ โดยอาจตกลงดวยวาจาหรGอลายลักษณอักษร  

3.2 ภายหลังจากท่ีลูกคาไดตกลงเก่ียวกับรายละเอียดของหลักทรัพยกับบร�ษัทฯ (“วันที่ทําการตกลงซือ้ขายหลกัทรพัยวันที่ทําการตกลงซือ้ขายหลกัทรพัยวันที่ทําการตกลงซือ้ขายหลกัทรพัยวันที่ทําการตกลงซือ้ขายหลกัทรพัย”)  ลูกคาตกลงท่ีจะไมยกเลิก เพMกถอน แกไข หรGอ

เปล่ียนแปลงคําส่ังของลูกคา ไมวาในกรณีใดๆ และตกลงผูกพันตามคําส่ังของลูกคาทุกประการ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบร�ษัทฯ โดยลูกคาตกลงท่ีจะลงนาม

และนําสงใบจองซื้อหลักทรัพยและชําระเง�นคาจองซื้อหลักทรัพย ใหแกบร�ษัทฯ ตามจํานวนหลักทรัพยท่ีลูกคาไดรับการจัดสรรเต็มจํานวน ตามว�ธีการและระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในใบจองซื้อหลักทรัพยหรGอหนังสือชี้ชวนสําหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (ตามแตกรณี)  

3.3 ลูกคาตกลงวา ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งออกในวันทําการถัดจากวันท่ีทําการตกลงซื้อขายหลักทรัพยโดยบร�ษัทฯ (“ใบยืนยันการซือ้ขายหลักทรัพยใบยืนยันการซือ้ขายหลักทรัพยใบยืนยันการซือ้ขายหลักทรัพยใบยืนยันการซือ้ขายหลักทรัพย”) ใหถอื

วาเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดถึงการตกลงซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ทั้งนี้ ลูกคาตกลงและรับทราบวา บร�ษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรGอยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ

หลักทรัพยรายใดๆ ท่ีดําเนินการไมครบถวนตามขอกําหนดและเงG่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพยท่ีกําหนดไวโดยบร�ษัทฯ (ซึ่งรวมถึง ขอกําหนดและเงG่อนไขท่ีระบุไวในใบ

จองซื้อหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนสําหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย)  

3.4 ลูกคาตกลงและยินยอมวา บร�ษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ ยึดถือ โอน หรGอใชประโยชนจากเง�น หลักทรัพย หรGอทรัพยสินอื่นที่ฝากไวหรGอยึดถือไวโดยบร�ษัทฯ เพF่อ

ลูกคา ไมวาจะเกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีจะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทฯ ฉบับน้ี หรGอขอกําหนดอื่นใด (ถามี) เพF่อการปฏิบัติตามภาระหนาท่ีและความผูกพันหรGอความรับผิดท่ีลูกคามีตอบร�ษัทฯ 

ภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยท่ีจะออกและเสนอขายโดยบร�ษัทฯ ฉบับน้ี

หรGอท่ีเกิดข@้นจากการลงทุนในหลักทรัพยของลูกคา ซึ่งรวมถึง การหัก ณ ท่ีจายบนผลตอบแทนท่ีลูกคาจะไดรับหรGอไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย ไมวาในรูปแบบ

ของดอกเบ้ีย ผลประโยชนท่ีไดรับจากการโอนหลักทรัพย และ/หรGอ ผลประโยชนท่ีไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย คือ เง�นคืนท่ีเปนผลกําไรเม่ือครบอายุหลักทรัพย 

ท้ังน้ี บร�ษัทฯ สามารถยึดถือเปนหลักประกันอยูภายใตบังคับซึ่งสิทธิยึดหนวงโดยท่ัวไปเพF่อประโยชนของบร�ษัทฯ จนกวาจะมีการชําระหน้ีท่ีคงคางแกบร�ษัทฯ ครบถวน

เต็มจํานวน ซึ่งเง�น หลักทรัพย หรGอทรัพยสินอื่นของลูกคาท่ีบร�ษัทฯ ยึดถือไว ไมวาจะเปนการยึดถือเพF่อการดูแลทรัพยสินหรGอเพF่อการอื่นใด  
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับน้ีจะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเม่ือลูกคาและบร�ษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมน้ีเทาน้ัน- 
ขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทนซือ้ขายหนวยลงทุน (ขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทนซือ้ขายหนวยลงทุน (ขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทนซือ้ขายหนวยลงทุน (ขอกาํหนดเพMNมเติมเกีย่วกบัการแตงตัง้ตวัแทนซือ้ขายหนวยลงทุน (Omnibus Account)Omnibus Account)Omnibus Account)Omnibus Account)    

1. ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน ขอความเบื้องตน     

1.1 ขอกําหนดเพMNมเติมนี้ทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาที่ ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนการเฉพาะที่เกี่ยวกับการใหบร�การเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน 

(Omnibus Account)  

1.2 ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) Omnibus Account) Omnibus Account) Omnibus Account) ฉบับนี้ จะใชบังคับระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคามีคาสั่งซื้อฉบับนี้ จะใชบังคับระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคามีคาสั่งซื้อฉบับนี้ จะใชบังคับระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคามีคาสั่งซื้อฉบับนี้ จะใชบังคับระหวางบร�ษัทฯ และลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคามีคาสั่งซื้อ

ขายหนวยลงทุนมขายหนวยลงทุนมขายหนวยลงทุนมขายหนวยลงทุนมายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธทีางโทรศพัท อินเทอรเนต็ หรGอผานทางเจาหนาที่ของบร�ษทัฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธทีางโทรศพัท อินเทอรเนต็ หรGอผานทางเจาหนาที่ของบร�ษทัฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธทีางโทรศพัท อินเทอรเนต็ หรGอผานทางเจาหนาที่ของบร�ษทัฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูายังบร�ษัทฯ ไมวาจะดวยว�ธทีางโทรศพัท อินเทอรเนต็ หรGอผานทางเจาหนาที่ของบร�ษทัฯ และ (ข) บร�ษัทฯ ตอบรับการใหบร�การแกลูกคาไมวาจะในกคาไมวาจะในกคาไมวาจะในกคาไมวาจะใน

รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น และเอกสารการดานการเง�น และเอกสารการดานการเง�น และเอกสารการดานการเง�น และเอกสาร

ธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ     

ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การขอทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การขอทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การขอทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีสิทธิในการปฏเิสธการใหบร�การ หากบร�ษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ�ยงพอในการทาํธุรกรรม หรGอการใหบร�การของบร�ษัทฯ อาจขัดหรGองบร�ษัทฯ อาจขัดหรGองบร�ษัทฯ อาจขัดหรGองบร�ษัทฯ อาจขัดหรGอ

แยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯ โแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯ โแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯ โแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบร�ษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบร�ษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบร�ษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบร�ษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบร�ษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการ

ใหบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางของบร�ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของใหบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางของบร�ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของใหบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางของบร�ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของใหบร�การของบร�ษัทฯ เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางของบร�ษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของ            บร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ จะบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ จะบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ จะบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ จะ

รับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสีรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสีรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสีรับผิดชอบเพ�ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจร�ง ยหายที่เกิดข@้นจร�ง ยหายที่เกิดข@้นจร�ง ยหายที่เกิดข@้นจร�ง     

1.3 ขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) น้ี ซึ่งตอไปจะเรbยกวา “ขอกําหนดเพMNมเตมิเกีย่วกับการแตงตั้งตัวแทนซือ้ขายขอกําหนดเพMNมเตมิเกีย่วกับการแตงตั้งตัวแทนซือ้ขายขอกําหนดเพMNมเตมิเกีย่วกับการแตงตั้งตัวแทนซือ้ขายขอกําหนดเพMNมเตมิเกีย่วกับการแตงตั้งตัวแทนซือ้ขาย

หนวยลงทุน (หนวยลงทุน (หนวยลงทุน (หนวยลงทุน (Omnibus Account)Omnibus Account)Omnibus Account)Omnibus Account)” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี ่ยวของ เปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ไดนิยามไวในขอกําหนดและเงG ่อนไขเกี่ยวกับการ

ใหบร�การดานการเง�นท่ีลูกคาไดตกลงทํากับบร�ษัทฯ (“ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�นขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบร�การดานการเง�น”) 

  

2. คําจํากัดความ คําจํากัดความ คําจํากัดความ คําจํากัดความ     

2.1 เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเก่ียวกับการใหบร�การดานการเง�น คําดังตอไปน้ีใหมีความหมายตามท่ีไดนิยามไวดังตอไปน้ี  

(ก) “หนวยลงทุนหนวยลงทุนหนวยลงทุนหนวยลงทุน” หมายถึง หนวยลงทุนในกองทุนรวม  

(ข) “บร�ษัทจัดการบร�ษัทจัดการบร�ษัทจัดการบร�ษัทจัดการ” หมายถึง บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  

(ค) “เอกสารกองทุเอกสารกองทุเอกสารกองทุเอกสารกองทุนรวมนรวมนรวมนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามขอ 3.1  

 

3. การซื้อขายหนวยลงทุน การซื้อขายหนวยลงทุน การซื้อขายหนวยลงทุน การซื้อขายหนวยลงทุน  

3.1 ลูกคารับทราบและตกลงวา กอนท่ีลูกคาจะสงคําส่ังซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุนใดๆ ลูกคาไดรับทราบ อานและเขาใจคูมือผูลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอ

โครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ขอมูลภาษีหรGอเงG่อนไข ภาระและประโยชนทางภาษีท่ีเก่ียวของ และ/หรGอเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวกับหรGอ

ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีบร�ษัทจัดการท่ีเก่ียวของไดจัดทําข@้น รวมถึงรายละเอียดในใบคําส่ังซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ตอไปน้ีจะรวมเรbยกวา 

“เอกสารกองทุนรวมเอกสารกองทุนรวมเอกสารกองทุนรวมเอกสารกองทุนรวม”) เปนอยางดีแลว และยอมรับวาการเพMNม/ลดทรัพยสินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชนของกองทุนรวม การสงมอบทรัพยสินของกองทนุ

รวมและการจัดทําและจัดสงรายงานตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับหนวยลงทุน รวมท้ังกรณีอื่นๆ จะตองอยูภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดวย ลูกคาได

รับทราบและเขาใจคําเตือนและการเปดเผยในเรG่องตางๆ เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรGอความขัดแยงทาง

ผลประโยชน เปนตน และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกลาวทุกประการ  

3.2 หลักเกณฑและเงG่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใดๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสารกองทุนรวม และ/หรGอหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม

น้ันๆ หากลูกคาไมสามารถดําเนินการตามเงG่อนไขหรGอหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในเอกสารกองทุนรวม และ/หรGอหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บร�ษัทฯ สามารถยกเลิก

การทําธุรกรรมดังกลาวไดทันที  

3.3 ในการท่ีบร�ษัทฯ ซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังของลูกคา ลูกคาไมมีสิทธิยกเลิกคําส่ังซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุน เวนแตลูกคา

จะไดรับความยินยอมจากบร�ษัทฯ  

3.4 ลูกคาตกลงชําระคาซื้อหนวยลงทุนรวมถึงคาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพMNม ภาษีอากรอื่นใด ตลอดจนคาใชจายท่ีเก่ียวของตามเงG่อนไขและว�ธีการท่ีบร�ษัทฯ กําหนด  

3.5 ลูกคามีหนาท่ีตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุนใดๆ หากลูกคาเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง ลูกคาตองโตแยงเปนลายลักษณ

อักษรมายังบร�ษัทฯ ภายในเวลาที่กําหนด หากลูกคามิไดโตแยงหรGอคัดคานรายการธุรกรรมดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด บร�ษัทฯ จะถือวาลูกคารับรองรายการ

ธุรกรรมดังกลาวเปนรายการท่ีถูกตองทุกประการ  

3.6 ลูกคารับทราบและตกลงวา การซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายใตการบร�หารจัดการของบร�ษัทจัดการหน่ึงๆ อาจไมสามารถดําเนินการไดในกรณีท่ี

ลูกคาและ/หรGอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับลูกคาจะไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

และ/หรGอเกินกวาสัดสวนการลงทุนของคนตางดาวตามที่กฎหมายที่เกี ่ยวของกําหนด หรGอเกินกวาหลักเกณฑตามที่กฎหมาย และ/หรGอ ประกาศของ ก.ล.ต. 

สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย หรGอกระทรวงพาณิชยกําหนด  

3.7 ลูกคารับทราบและตกลงวา สิทธิของผูถือหนวยลงทุนภายใตบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกตาง

จากผูถือหนวยลงทุนท่ัวไป เชน การรับเอกสารกองทุนรวมตางๆ อาจชากวาการซื้อขายหนวยลงทุนจากบร�ษัทจัดการโดยตรง เน่ืองจากบร�ษัทฯ จะดําเนินการจัดสง

ใหแกลูกคาเม่ือบร�ษัทฯ ไดรับเอกสารกองทุนรวมดังกลาวจากบร�ษัทจัดการ  

3.8 ลูกคารับทราบและตกลงวา ในการทําหนาที่เปนตัวแทนในการซื้อขายหนวยลงทุนตามขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus 

Account) ฉบับน้ี บร�ษัทฯ มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมและ/หรGอ คาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนจากบร�ษัทจัดการดวย  

3.9 ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดไมชําระหนี้ใดๆ ที่มีตอบร�ษัทฯ ลูกคาตกลงยินยอมใหบร�ษัทฯ มีสิทธิบังคับขายหนวยลงทุนหรGอทรัพยสินอื่นใดที่อยูในความครอบครองของ

บร�ษัทฯ เพF่อนําเง�นคาขายมาชําระหน้ี หรGอหักเง�นคงเหลือในบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมเพF่อชําระหน้ีตอบร�ษัทฯ ได  

3.10 ลูกคาตกลงและยินยอมใหบร�ษัทฯ เปดเผยขอมูลลูกคาภายใตบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งสงมอบ

เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการทํารายการใหแกหนวยงานท่ีกํากับดูแลบร�ษัทฯ หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของและบร�ษัทจัดการ และ/หรGอ นายทะเบียนหนวยลงทุน

ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรGอเม่ือมีการรองขอ  

3.11 ลูกคาตกลงและยอมรรับวาในการทําคําส่ังซื้อ ขายคืนและ / หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุนใดๆ  จะทําคําส่ังตามแบบและว�ธีการท่ีบร�ษัทกําหนดทุกประการ 



 

   34 - 35 

 

 

4. การแตงตั้งและการมอบอํานาจ การแตงตั้งและการมอบอํานาจ การแตงตั้งและการมอบอํานาจ การแตงตั้งและการมอบอํานาจ     

ลูกคาตกลงแตงต้ังและมอบอํานาจใหบร�ษัทฯ เปนตัวแทนและผูรับมอบอํานาจของลูกคาในการซื้อขายหนวยลงทุนโดยใหเปนตัวแทนแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน 

(Omnibus Account) เวนแตในการซื้อขายหนวยลงทุนบางประเภทซึ่งบร�ษัทจัดการมีขอกําหนดใหตองเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน หรGอในกรณีที่บร�ษัทฯ เห็นเปน

การสมควร ก็ใหบร�ษัทฯ เปนตัวแทนแบบเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุนได ท้ังน้ี ใหบร�ษัทฯ มีอํานาจดําเนินการตางๆ แทนลูกคาดังตอไปน้ี  

(ก) เปดบัญชี ซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปล่ียนหนวยลงทุนกับบร�ษัทจัดการ  

(ข) กระทําการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัวตางๆ ของลูกคา  

(ค) ลงนามในเอกสารใบคําสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และ/หรGอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินการสงคําสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรGอ

สับเปล่ียนหนวยลงทุนใดๆ ภายใตการบร�หารจัดการของบร�ษัทจัดการ ไมวาจะในรูปแบบของเอกสาร ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรGอว�ธีการอื่นใดท่ีบร�ษัท

จัดการกําหนด  

(ง) ดําเนินการเพF่อชําระคาซื้อหนวยลงทุนกับบร�ษัทจัดการ  

(จ) ดําเนินการรับเง�นคาขายคืนหนวยลงทุนรวมถึงผลประโยชนใดๆ ท่ีไดจากการลงทุนในหนวยลงทุนเพF่อเขาบัญชีเง�นฝากธนาคารท่ีลูกคาไดแจงไวกับบร�ษัทฯ 

หรGอตามท่ีลูกคาไดแจงเปล่ียนแปลง  

(ฉ) รับทราบขอมูลที่เกี ่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับการถือครองหนวยลงทุนของลูกคาและจัดสงขอมูล

ดังกลาวใหกับลูกคาทราบตอไป  

(ช) ลงนามในเอกสารแจงสรุปมติผูถือหนวยลงทุน และ/หรGอเอกสารรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมภายใตการบร�หารจัดการของบร�ษัทจัดการ  

(ซ) ติดตอประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับลูกคา ลงนามรับรองความถูกตองของสําเนําเอกสารใดๆ ของลูกคา รวมถึงกระทําการใดๆ อัน

จําเปนเพF่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ หรGอเพF่อใหการ

ดําเนินการดังกลาวขางตนเปนผลสําเร็จสมบูรณ  

(ฌ) มีอํานาจในการแตงต้ังและมอบอํานาจชวงใหบุคคลใดซึ่งเปนพนักงานของบร�ษัทฯ เปนผูรับมอบอํานาจชวง (“ตัวแทนชวงตัวแทนชวงตัวแทนชวงตัวแทนชวง”) เปนผูดําเนินการตางๆ ตามท่ีระบุ

ไวในขอ 4 น้ีได  

การใดๆ ที่บร�ษัทฯ และตัวแทนชวงไดกระทําภายในกรอบอํานาจที่ลูกคาไดให ไวยอมถือเสมือนหนึ่งวาลูกคาไดกระทําดวยตนเอง และลูกคาขอรับรองและตกลง

รับผิดชอบการใดๆ ที่บร�ษัทฯ และตัวแทนชวงของลูกคาไดกระทําภายในกรอบอํานาจที่ไดมอบใหไวภายใตขอบเขตของขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวการใหบร�การดานการเง�น 

รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเก่ียวกับการแตงต้ังตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับน้ี  

ลูกคาและบร�ษัทฯ ตกลงใหถือขอกําหนดและเงG ่อนไขเกี่ยวการใหบร�การดานการเง�น รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน 

(Omnibus Account) ฉบับน้ีเปนหนังสือมอบอํานาจของลูกคาใหบร�ษัทฯ ดําเนินการตางๆ ตามท่ีระบุไวในขอ 4 น้ีได โดยไมตองทําหนังสือมอบอํานาจอีกฉบับหน่ึง  

คูมืคูมืคูมืคูมือผูลงทุน อผูลงทุน อผูลงทุน อผูลงทุน OmnibusOmnibusOmnibusOmnibus    

สิทธิของผูลงทุน 

1. ตัวแทนสามารถขายหนวยลงทุนใหกับบร�ษัทจัดการมากกวา 1 แหงได ดังน้ันผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบรายชื่อของบร�ษัทจัดการทุกแหงท่ีตัวแทนฯ ขายหนวยลงทุน

ให 

2. เพF่อใหการติดตอเปนไปโดยสะดวก ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบชื่อ ท่ีอยู ของบร�ษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมท้ังชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ี

ขายหรGอรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. เพF่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีถูกแนะนําใหซื้อ พรอมท้ังคําเตือนและคําอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการ

ลงทุนในกองทุนรวม (เม่ือเปรbยบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) 

4. เพF่อใหไดรับขอมูลของกองทุนรวมอยางครบถวน ในการใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผุลงทุนควรใชสิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปจจ�บัน เชน 

กองทุนรวมท่ีจะลงทุนมีการดําเนินการโดยปกติ ไมอยูในชวงควบราวมกับกองทุนอื่นท่ีไมตอการลงทุน เปนตน ท้ังน้ีเพF่อประโยชนสุงสุดของผูลงทุน 

5. เน่ืองจากตัวแทนฯ สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบร�ษัทจัดการมากกวา 1 แหงและอาจรับคาธรรมเนนียมหรGอผลตอบแทนจากบร�ษัทจัการแตละแหงไมเทากันผูลงทุน

ควรใชสิทธิขอทราบอัตราคาธรรมเนียม หรGอผลตอบแทนท่ีตัวแทนฯ ไดรับเพF่อดูเปรbยบเทียบกันได 

6. หากทานเปนผูลงทุนท่ีไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรGอแจงผูขายไว ทานสามารถปฏิเสธไดโดยไมขอรับการติดตอใดๆ ในลักษณะเปนการขายหนวยลงทุน 

7. หากทานเปนผูลงทุนท่ีไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรGอแจงผูขายไว และตัดสินในลงทุนไปแลว ในกรณีดังกลาวน้ีทานสามารถใชสิทธิขอยกเลิกการซื้อหรGอทําการ

ขายคืนหนวยลงทุนไดตามระยะเวลาท่ีกฎหมายไดกําหนดไว 

การการการการยืน่ขอรองเรbยนเกีย่ยืน่ขอรองเรbยนเกีย่ยืน่ขอรองเรbยนเกีย่ยืน่ขอรองเรbยนเกีย่ววววกบัการลงทนุในกองทนุรวมกบัการลงทนุในกองทนุรวมกบัการลงทนุในกองทนุรวมกบัการลงทนุในกองทนุรวม    

ผูถือหนวยลงทุนสามารถย่ืนขอรองเรbยนผานชองทางใดชองทางหน่ึงดังน้ี 

1. บุคคลท่ีเปนตัวแทนฯ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรbยนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดท่ีเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมโดยสามารถรองเรbยนไดโดยวาจา หรGอ

ย่ืนเรG่องเปนลายลักษณอักษรตอบุคคลท่ีเปนตัวแทนฯ ท้ังน้ี หากทานรองเรbยนโดยวาจาทานสามารถใหบุคคลท่ีเปนตัวแทนฯบันทึกขอรองเรbยนเปนลายลักษณอักษร

โดยทานตอง สอบทานและลงนามกํากับทุกครั้งเพF่อเปนการยืนยันความถูกตอง บุคคลที่สามารถเปนตัวแทนฯ ดังกลาวสามารถแกปญหาที่ทานรองเรbยนไดใน

เบ้ืองตน และมีหนาท่ีรวบรวมขอรองเรbยน และการแกไขปญหา นําสงตอใหบร�ษัทจัดการ ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีมีขอยุติ 

2. บร�ษัทจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรbยนเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรองเรbยนไดโดยวาจาหรGอ

ย่ืนเรG่องเปนลายลักษณอักษรตอบร�ษัทจัดการ  ท้ังน้ี หากทานรองเรbยนโดยวาจาทานสามารถใหบร�ษัทจัดการบันทึกขอรองเรbยนเปนลายลักษณอักษร โดยทานตอง

สอบทานและลงนามกํากับทุกครั้งเพF่อเปนการยืนยันความถูกตอง บร�ษัทจัดการมีหนาทีแกไขปญหา ขอรองเรbยนของผูถือหนวยลงทุน อีกท้ังมีหนาท่ีตองรวบรวมขอ

รองเรbยน และการแกไขปญหาใหแก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแตวันสิ�นไตรมาส 



 

   35 - 35 

 

3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรbยนเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี ่ยวของกับการลงทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อ        

สํานักงานฯ รับทราบขอรองเรbยนดังกลาว สํานักงานฯ จะจัดสงขอรองเรbยนให บร�ษัทจัดการเพF่อพMจารณาดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรbยน โดยบร�ษัทจัดการ

จะตองทํารายงานตสํานักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขอรองเรbยน หากบร�ษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหบร�ษัทจัดการรายงานการดําเนินการตอ

สํานักงานฯ ทุก30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ เม่ือมีขอยุติเก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว บร�ษํทจัดการหรGอบุคคลท่ีเปนตัวแทนฯ แลวแตกรณีมีหนาท่ีแจงตอผูถือหนวยลงทุน

ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีมีขอยุติ 

ท้ังน้ี หากลูกคาฝาฝนหรGอไมปฏิบัติตามขอกําหนดเพMNมเติม ธุรกรรมท่ีลูกคาเขาใชบร�การฉบับน้ี ลูกคาตกลงยินยอมชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกบร�ษัทฯ และ/หรGอ 

กรรมการ พนักงาน และลูกจางของบุคคลดังกลาวทันทีท่ีไดรับแจงจากบร�ษัทฯจนเต็มจํานวนทุกประการ 

คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในขอกําหนดและเงG่อนไขนี้แลว จ@งไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ทั้งนี้ หากลูกคาประสงคจะขอสําเนาของ

ขอกําหนดและเงG่อนไขน้ี ลูกคาสามารถรองขอไดท่ีบร�ษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

              
 

 

   

 

 

   

 

ลายมือชื่อตวับรรจง

ลูกคาลูกคาลูกคาลูกคา

ลายเซ็น       

�

บร�ษัทบร�ษัทบร�ษัทบร�ษัท

ลายเซ็น       

ชื่อบร�ษัท

บร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

พยานพยานพยานพยาน

ลายเซ็น       

ลายมือชื่อตวับรรจง

พยานพยานพยานพยาน

ลายเซ็น       

ลายมือชื่อตวับรรจง





 

หนงัสอืขอใหหกับญัชเีง�นฝากหนงัสอืขอใหหกับญัชเีง�นฝากหนงัสอืขอใหหกับญัชเีง�นฝากหนงัสอืขอใหหกับญัชเีง�นฝาก 

เข�ยนท่ี…………………………..........................………….. 

วันท่ี ……………เดือน…………………...................พ.ศ………………… 

เร�ยน ผูจัดการ ธนาคาร          �  ไทยพาณิชย          �  กรุงเทพ         �  กสิกรไทย          �  อื่นๆ ........................................ 

                   สํานักงานใหญ / สาขา …………………..……………………….............. 

 ขาพเจา …………………………………….....................……….…....... เจาของบัญชีเง�นฝากประเภท ……………………….………………… 

บัญชีเลขท่ี (10 หลัก)……………………………………………… ชื่อบัญชี …………..………...………………………………………………………...…… 

สถานท่ีติดตอ เลขท่ี………….…………… ตรอก/ซอย …………………………..…..………………. ถนน ……………….....……………………..………. 

ตําบล/แขวง…………………………………………. อําเภอ/เขต ………….……………………………. จังหวัด ………………………..………...………… 

รหัสไปรษณีย…………………………….. โทรศัพท ..………………………………………….. 

 มีความประสงคใหธนาคารหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากดังกลาวของขาพเจา และนําสงเง�นดังกลาวโอนเขาบัญชีเง�นฝากของบร�ษัท และ/หร=อ ตัวแทนของ

บร�ษัท (ตามที่ระบุดานลางนี้) และ/หร=อ บัญชีอื่นใดซึ่งบร�ษัทจะเปลี่ยนแปลงหร=อกําหนดเพ@Aมเติมในอนาคต เพB่อชําระหนี้  และ/หร=อบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก

บร�ษัทหลักทรัพยฟDนันเซีย ไซรัส จํากัด(มหาชน) (ตอไปนี้เร�ยกวา  “บร�ษัท” )  ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หร=อแผนบันทึกขอมูล (Diskette)  หร=อขอมูล

อิเลคทรอนิค  (Electronic  data  โดยการ  Upload)  ที่ธนาคารไดรับจากบร�ษัท และนําเง�นดังกลาว โอนเขาบัญชีของบร�ษัทและ/หร=อ ตัวแทนของบร�ษัท และ/หร=อ 

บุคคลอื่นใดท่ีไดรับแตงต้ังหร=อมอบหมายจากบร�ษัทใหกระทําการแทน และ/หร=อ ในนามของบร�ษัท 

 ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงชําระคาบร�การ และ/หร=อ คาธรรมเนียม และ/หร=อ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใชบร�การหักบัญชีดังกลาวใหแกธนาคารตามท่ี

ธนาคารกําหนด โดยยินยอมใหธนาคารหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากท่ีระบุขางตน และ/หร=อ บัญชีเง�นฝากอื่นใดของขาพเจาท่ีมีอยูกับธนาคาร เพB่อชําระคาบร�การ และ/

หร=อ คาธรรมเนียม และ/หร=อ คาใชจายดังกลาวได 

 ในการหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของขาพเจา เพB่อชําระหน้ี  และ/หร=อ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบร�ษัทขางตน   หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนท่ี

บร�ษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเง�นจากบัญชีเง�นฝากของขาพเจาตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจงหน้ีหร=อแผนบันทึกขอมูล  (Diskette)  

หร=อ ขอมูลอิเลคทรอนิค  (Electronic  data  โดยการ  Upload)  เร�ยบรอยแลว  ขาพเจาตกลงท่ีจะดําเนินการเร�ยกรองเง�นจํานวนดังกลาวจากบร�ษัทโดยตรง   โดย

ท้ังน้ี  ขาพเจาขอสละสิทธิในการเร�ยกรอง หร=อฟองรองใหธนาคารชดใช และ/หร=อ คืนเง�นท่ีธนาคารไดหักและโอนเขาบัญชีเง�นฝากของบร�ษัท และ/หร=อ เง�นคาบร�การ 

และ/หร=อ คาธรรมเนียม และ/หร=อ คาใชจายอื่น ๆ ท่ีหักชําระใหแกธนาคาร (ถามี) และขาพเจายอมรับวา  ธนาคารจะหักเง�นจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเง�นในบัญชี

มีเพYยงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน  และในการหักบัญชีเง�นฝากดังกลาว  ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด  เน่ืองจากขาพเจา

สามารถทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดเง�นฝาก และ/หร=อ STATEMENT ของธนาคาร  และ/หร=อ  จากใบรับเง�น  และ/หร=อ  ใบเสร็จรับเง�นของบร�ษัทอยูแลว 

 ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐาน เลขท่ีบัญชีเง�นฝากท่ีกลาวในวรรคขางตน ไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเง�นฝากฉบับน้ี คงมี

ผลใชบังคับสําหรับบัญชีเง�นฝากหมายเลขท่ีไดเปล่ียนแปลงน้ัน  ๆ  ไดดวยทุกประการ 

 การใหหักบัญชีเง�นฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ีและใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพ@กถอนโดยทําเปนลายลักษณ

อักษรใหธนาคารและบร�ษัททราบอยางนอยลวงหนา 30 วัน 

                                  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                                            ลงช่ือ X……………………………………………………ผูใหความยินยอม 

                                                              (………………………………………………….) 

    (ตามที่ใหไวกบัธนาคาร) 

      รับรองลายมือช่ือผูใหความยนิยอม       ตรวจสอบแลวถูกตอง 

ลงช่ือ……………………………………………………..                            ลงช่ือ…………………………………………………… 

        (…………………………………………………..)    (……………………………………………………) 

 บร�ษัทหลักทรัพย ฟDนันเซีย  ไซรัส  จํากัด (มหาชน)                                            ลายมือช่ือผูรับมอบอํานาจธนาคาร 

รหัสบัญชีลูกคา…………………………                     ระบุช่ือ/เลขทีบ่ัตรพนักงาน………………………………………….. 

 










