แบบฟอรมขอเปดบัญชี (บุคคลธรรมดา)
( ) สํานักงานใหญ ( ) สาขา………………………………………………. เลขที่บัญชี……………………….......................... วันที่ ............................................................
[ ] Cash [ ] Cash Balance [ ] Credit Balance [ ] SBL [ ] Global Trading [ ] Mutual Fund [ ] Fixed Income [ ] TFEX [ ] Port Advisory [ ] Others ……..…….
1. ขอมูลทัว่ ไป
ชือ่ -นามสกุล

ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................................... สัญชาติ ................................
ภาษาอังกฤษ (Mr./Miss/Mrs.) ............................................................................................................................................Nationality
Nationality …………............
วัน/เดือน/
( ) บัตรตางดาว
เลขที่……………………………
น/ปเกิด ......................................... ประเภทหลักฐาน ( ) บัตรประชาชน ( ) บัตรขาราชการ
สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส ชื่อ-นามสกุล (คูสมรส)
...............................................................................................................
ทีอ่ ยูปจ จUบนั
( ) ตามบัตรประชาชน
( ) ที่อยูอื่น – กรุณาระบุรายละเอียดดานลางนี้ :
เลขที่ …………................ หมูบาน/คอนโด ............................................................... ถนน............................. แขวง/ตําบล .................................................................
เขต/อําเภอ ................................................................ จังหวัด .......................................................................... รหัสฯ ......................... ประเทศ.................................
อาชีพ
( ) เกษตรกร
( ) แมบาน/พอบาน
( ) พระภิกษุ/นักบวช ( ) นักลงทุน
( ) นักศึกษา
( ) เกษียณ
( ) ขาราชการ
( ) ครู/อาจารย
( ) นักการเมือง
( ) พนักงานบรษัท
( ) พนักงานรัฐวสาหกิจ
( ) แพทย/พยาบาล
( ) ธุรกิจครอบครัว
( ) เจาของกิจการ
( ) อาชีพอิสระ
( ) อื่นๆ คือ …………………………………….……….
สถานทีท่ าํ งาน ชื่อ ………………………………......................................................... เลขที่ ………………… อาคาร/ชั้น ……………….............................................
ถนน ……………………………………........................ แขวง/ตําบล ................................................................ เขต/อําเภอ ……………….............................................
จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย .................. ประเทศ ............................... ตําแหนงงาน …………………………………........................................................
ประเภทธุรกิจ
( ) คาของเกา
( ) โรงแรม/ภัตตาคาร
( ) การเงน/ธนาคาร ( ) สหกรณ/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/ศาลเจา/มัสยิด
( ) อาว~ธยุทธภัณฑ
( ) ประกันภัย/ประกันชีวต ( ) อสังหารมทรัพย
( ) คาอัญมณี/ทอง
( ) สถานบรการ ตาม กม.วาดวยสถานบรการ
( ) ธุรกิจนําเที่ยว/ทัวร
( ) รับแลกเปลี่ยนเงนตรา ( ) ธุรกิจโอนเงน
( ) คาสิโน/การพนัน ( ) ธุรกิจจัดหาคนทํางานระหวางประเทศ
( ) มหาวทยาลัย/โรงเรยน/สถานศึกษา
( ) อื่นๆ คือ………………………………………………….....................................................................................
ขอมูลเพ$อ่ การติดตอ
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ………………………......................อีเมล …………………………………………………………………….......................
ชองทางการรับเอกสารจากบรษัทฯ (เลือกขอเดียว)
( ) อีเมล
( ) ที่อยูปจจUบัน
( ) ที่ทํางาน
( ) ตามบัตรประชาชน
วัตถุประสงคการลงทุน
( ) เพ$่อการเกษียณ
( ) เพ$่อสิทธิทางภาษี
( ) สรางรายได
( ) อื่นๆ ……................................................................
ประเทศของแหลงทีม่ าของรายได / เงนลงทุน
( ) ประเทศไทย
( ) ตางประเทศ คือ ………………………………………………………....................
แหลงทีม่ าของรายได (เลือกไดหลายขอ) ( ) เงนเดือน ( ) มรดก ( ) เงนออม
( ) การลงทุน
( ) เงนเกษียณ ( ) ธุรกิจ ( ) อื่นๆ ………….............
รายไดตอ เดือน (บาท)
( ) < 15,000
( ) 15,001 - 30,000
( ) 30,001 - 50,000 ( ) 50,001 - 100,000
( ) 100,001 - 500,000 ( ) 500,001-1,000,000 ( ) 1,000,001 – 4,000,000 ( ) 4,000,001 – 10,000,000
( ) > 10,000,000
ผูร บั ผลประโยชนทแี่ ทจรง
( ) ขาพเจา
( ) บุคคลอื่น คือ ..............................................................................................................................................
2. วธีการชําระราคาและการวางหลั
ระราคาและการวางหลักประกัน
จายชํ
ยชําระคาซือ้ / รับเงนคาขายหลักทรัพย / รับเงนปนผล / ดอกเบี้ย รวมถึงสิทธิอนื่ ๆ ทีเ่ ปนตัวเงน โดยใหบรษัทฯ หักบัญชีเงนฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
โดยขาพเจาจะสมัครหัก / โอนเงน บัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) :
( ) กรอกหนังสือขอใหหักบัญชีเงนฝาก ( ) สมัครบรการหักบัญชีเงนฝากผาน website ของบรษัท ( ) สมัครบรการหักบัญชีเงนฝากผานเคร1่อง ATM
การนําเงนคาขายมาชําระราคาคาซือ้ หลักทรัพยในบั
ในบัญชี Cash Account ขอใหบรษัทฯ :
( ) นําเงนหลักประกันมาชําระคาซื้อทุกครั้งเปนการถาวร ( ) นําเงนหลักประกันมาชําระคาซื้อโดยขาพเจาจะแจงทางโทรศัพท
การนําเงนคาขายมาวางเปนหลักประกันในบัญชี Cash Account ขอใหบรษัทฯ :
( ) นําเงนคาขายมาวางเปนหลักประกันจนครบ 20% ของวงเงนอนุมัติทุกครั้งเปนการถาวร สวนที่เหลือใหคืนขาพเจาตามเง1่อนไขขางตน
( ) นําเงนคาขายมาวางเปนหลักประกัน โดยขาพเจาจะแจงทางโทรศัพทเปนคราวๆ
SINGLE COLLATERAL ( ) ขอใชบรการระบบ Collaterals Wallet ของบรษัทฯ
3. FATCA - ทานมีคณ
ุ สมบัติ ‘ขอใดขอหนึง่ ’ ตอไปนีห้ ร1อไม
• ทานเปนบุคคลอเมรกัน / ถือกรนการด / มีถินที่อยูในสหรัฐเพ$่อเสียภาษีอากรของสหรัฐ
( ) ใช – กรุณากรอก W9
( ) ไมใช
• ทานมี (หร1อจะมี) การมอบอํานาจแกบุคคลที่อยูในสหรัฐ / ที่อยูในสหรัฐสําหรับรับไปรษณียหร1อเพ$่อการติดตอ / หมายเลขโทรศัพทในสหรัฐเพ$่อการติดตอทาน / สั่งทํารายการโอน
เงนอัติโนมัติไปยังบัญชีเงนฝากในสหรัฐ ขอใดขอหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับหร1อเพ$่อบัญชีเทรดที่เปดกับบรษัทฯ หร1อไม
( ) ใช – กรุณากรอก W8-BEN ( ) ไมใช
4. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (S
(Suitability Test)
est) กรุณาทําเคร1อ่ งหมายคําตอบทีท่ า นเลือก
1

ปจจUบันทานอายุ

ก. 60 ปขY้นไป

ข. 45-59 ป

ค. 35-44 ป

2

ปจจUบันทานมีภาระทางการเงนและคาใชจายประจํา (เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว ฯลฯ) เปนสัดสวนเทาใดของรายไดทั้งหมด
ก. มากกวา 75%
ข.ระหวาง 50% - 75%
ค. ตั้งแต 25% แตนอยกวา 50%
ง. นอยกวา 25%

3

ทานมีสถานภาพทางการเงนในปจจUบันอยางไร
ก. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน
ข. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน

ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน

ง. นอยกวา 35 ป

ง. เงนออมเพaยงพอสําหรับการเกษียณอายุ

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

4

ทานเคยมีประสบการณหร1อมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ก. เงนฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาล / กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุนกู / กองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุนสามัญ / กองทุนรวมหุน / สินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5

ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงนลงทุนนี้
ก. ไมเกิน 1 ป
ข. ตั้งแต 1 แตนอยกวา 3 ป

ค. ตั้งแต 3 ป ถึง 5 ป

ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทานคือ
ก. เนนเงนตนปลอดภัย ไดรับผลตอบแทนตํ่าแตสมํ่าเสมอ
ค. เนนผลตอบแทนที่สูงขY้นแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงนตนไดมากขY้น

ข. เนนผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงนตนไดบาง
ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแตอาจสูญเงนตนสวนใหญได

6

ง. มากกวา 5 ป

7

เมื่อพ‰จารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขY้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด
ก. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
ข. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
ค. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
ง. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%

8

ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง
ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขY้น

9

ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงนลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
ก. 5% หร1อ นอยกวา
ข. 5%-10%
ค. 10%-20%

ง. มากกวา 20% ขY้นไป

10

หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงนลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร
ก. ตกใจ ตองการขายพอรตที่เหลือทิ‹ง
ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวน ค. อดทนถือตอไปได และรอ
ง. ยังมั่นใจ เขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพ‰มเงน
ไปลงในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง
ผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ลงทุนเพ$่อเฉลี่ยตนทุน
การประเมินดานอืน่ ๆ:
ๆ:
11 ‘กรณีการลงทุนในอนุพันธ/หุนกูที่มีอนุพันธแฝง’ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงน
ลงทุนทั้งหมดและอาจตองลงเงนชดเชยเพ‰มบางสวน ทานยอมรับไดหร1อไม
ก. ไมได
ข. ได
12 ‘กรณีการลงทุนในตางประเทศ’ นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพaยงใด
ก. ไมได
ข. ได
13 การประเมินความรูความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment) กรุณาทําเคร1่องหมายคําตอบของทานในชอง ‘ใช’ / ‘ไมใช’
ใช
ไมใช
13.1 ทานเคยไดรับประกาศนียบัตรหร1อปรญญาในสาขาใดสาขาหนึ่งดังตอไปนี้หร1อไม
การเงน / การบัญชี / ตลาดทุน / บรหารธุรกิจ / IT-วศวกรรมทางการเงน / คณิตศาสตรประกันภัย / พาณิชยศาสตร / เศรษฐศาสตร
ชื่อสถาบัน
ปที่สําเร็จการศึกษา
13.2 ทานไดรับคุณว~ฒิทางการเงนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้หร1อไม
CFA / CISA / CFP / FRM / อื่นๆ คือ:
13.3 ในระยะ 10 ปที่ผานมา ทานเคยทํางานในดานใดดานหนี่งตอไปนี้เปนเวลา 3 ปติดตอกันหร1อไม
พัฒนา-บรหารจัดการ-วเคราะห-ขาย-เปนวทยากรเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการลงทุน / งานบัญชี / กฎหมาย / ประกันภัย / ความเสี่ยงทางการเงน
13.4 ในระยะ 10 ปที่ผาน ทานเคยลงทุนในผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งดังตอไปนี้เปนเวลา 3 ปติดตอกันหร1อไม
Hedge fund / exotic derivatives / unrated bond / hybrid securities / perpetual bond / structured notes / derivatives
ขาพเจ
าพเจาไดรบั การอธิบายจากเจ
ายจากเจาหนาทีข่ องบรษัทฯเกี
ฯเกีย่ วกับลักษณะผลิตภัณฑตลอดจน
ลอดจนความเสี
จนความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของโดยละเอี
งโดยละเอียดแลว ขาพเจาไดศกึ ษาทําความเขาใจลักษณะผลิตภัณฑและ
แลวจYงขอเปดบัญชีเพ$อ่ การลงทุนของขาพเจากับบรษัทฯ ขาพเจารับรองวาขาพเจาเปนผูใหรายละเอียดขางตนซึง่ เปนขอมูลทีเ่ ปนความจรงถูกตองครบถวน
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของอยางดีแล
ทุกประการ ขาพเจาทราบและตกลง
าหากมีการเปลีย่ นแปลงขอมูลใดๆในภายหลัง ขาพเจาจะแจงใหบรษัทฯทราบตามรูปแบบที่บรษัทฯกําหนดโดยพลั
ทราบและตกลงว
และตกลงวาหากมี
หนดโดยพลัน
ลงนาม

ลูกคา

(

ลงนาม

)

ผูแนะนําการลงทุน /
) เจาหนาที่บรษัท

(

สวนนีส้ ําหรับเจาหนาทีบ่ รษัท - ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / คําแนะนําเร1อ่ งการจัดสรรการลงทุน

คะแนนของลูกคาคือ
สัดสวนการลงทุน

คะแนน

ระดับ

< 15
1
15-21
2
22-29
3
30-36
4
37 ขY้นไป
5
ลงชื่อผูประเมิน / วันที่

ประเภทนักลงทุน
เสี่ยงตํ่า
เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

เงนฝาก/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ตราสารหนี้ภาครัฐ
อายุ > 1 ป
>60%

<20%
<10%
<10%
<5%

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

<20%
<70%
<60%
<40%
<30%
ลงชื่อผูตรวจสอบ / วันที่

การลงทุนทางเลือก
ตราสารทุน
<10%
<20%
<30%
<40%
>60%

(รวมถึงสินคาโภคภัณฑ
สัญญาซื้อขายลวงหนา)

<5%
<10%
<10%
<20%
<30%

รการของฟนั
ยินดีตอนรับสูบรการของ
ฟนันเซีย ไซรัส
บรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บรษั
บรษัทฯ”)
ฯ ขอขอบคุณลูกคาผูทรงเกียรติที่ไววางใจเลือกใชบรการของบรษัทฯ
บรษัทฯ เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 24 ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย นอกจากนี้ บรษัทฯ ยังไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยไดเขาเปนสมาชิกของบรษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และนอกจากธุรกิจดังกลาว
ขางตน บรษัทฯ ยังไดข@้นทะเบียนเปนที่ปร@กษาประเภท A ใหบรการในฐานะที่ปร@กษาสาขาการเงนกับกระทรวงการคลัง และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหทํา
หนาที่ที่ปร@กษาทางการเงนอีกดวย เพF่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาผูทรงเกียรติ บรษัทฯ ขอสรุปลักษณะที่สําคัญของการใหบรการดานการเงนของบรษัทฯ ดังนี้
1.
ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนฉบับนี้ จะใชกับการใหบรการของบรษัทฯ ทั้งหมด โดยจะกําหนดขอสัญญาที่สําคัญ เชน
1.1
เอกสารธุรกรรม
1.2
คํารับรองและคํายืนยัน
1.3
คําสั่งและรายงาน
1.4
ขอตกลงในการรับผิดชดใชและความรับผิด
1.5
หลักประกันและทรัพยสินของลูกคา
1.6
การทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต และผานทางโทรศัพท
1.7
เหตุแหงการผิดนัด
1.8
ความเสี่ยง
1.9
การบอกเลิกธุรกรรม
2.
นอกจากนี้ ธุรกรรมแตละประเภทจะมีขอกําหนดและเงG่อนไขเพMNมเติมเฉพาะของแตละธุรกรรม ซึ่งขอกําหนดและเงG่อนไขเพMNมเติมดังกลาวจะรวมอยูในขอกําหนดและ
เงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนฉบับนี้ไวดวยกัน ไดแก
2.1
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเงนสด
2.2
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพย
2.3
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ
2.4
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
2.5
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account)
ขอกําหนดเฉพาะของธุ
เฉพาะของธุรกรรมแตละประเภทซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนจะมี
นการเงนจะมีผลผูกพันระหวางบรษัทฯ และลูกคาตอเมื่อ
ลูกคาไดเขาทําธุรกรรมนั
กรรมนั้นๆ กับบรษัทฯ โดยลูกคาไมจะตองลงนามในขอกําหนดเพM
หนดเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นอีกครั้ง หรGออีกนัยหนึ่งหากลูกคาไมไดใชบรการนั้นๆ ของบรษัทฯ
ลูกคาก็จะไมผูกพันโดยขอกําหนดเพMNมเติมเฉพาะของธุรกรรมนั้นๆ ดังนั้นลูกคาจ@งตองอานขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนประกอบกับขอกําหนด
เพMNมเติมเฉพาะของธุ
เฉพาะของธุรกรรมที่ลูกคาใชบรการจากบรษัทฯ เนื่องจากธุรกรรมแตละประเภทมีความเสี่ยงในการทํ
งในการทําธุรกรรมแตกต
กรรมแตกตางกัน ลูกคาจ@งตองอานและศึกษาเอกสาร
เปดเผยความเสี่ยงที่แนบอยูกับขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมนั้นๆ กอนตัดสินใจเขาทําธุรกรรม
บรษัทฯ หวังเปนอยางยิNงวา ทานลูกคาจะพ^งพอใจในการใหบรการของบรษัทฯ ทั้งนี้ หากทานมีขอเสนอแนะ และ/หรGอ ตองการรับทราบขอมูลหรGอคําแนะนําเพMNมเติม ทานสามารถ
ติดตอกับบรษัทฯ ทางชองทางที่บรษัทกําหนดไว
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ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน
ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ โดยและระหวาง
(1)
บรษั ทหลักทรั พ ย ฟนั นเซี ย ไซรั ส จํ า กัด (มหาชน) ซึ ่ ง มี สํ านั กงานจดทะเบียนตั ้ ง อยู  ที ่ ชั ้ น 18,25 อารคารดิ ออฟฟศเศส แอทเซ็ นทรั ลเวลด เลขที ่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งตอไปในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้เรbยกวา “บรษั
บรษัทฯ”)
ฯ ฝายหนึ่ง กับ
(2)
ซึ ่ ง ___________________________
___________________________________________
___________________________
______________________
__ มี ที ่ อ ยู  อ ยู  ที ่ _______________________________________________________________
___________________________________________________ (ซึ่งตอไปในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้เรbยกวา “ลูลูกคา”) อีกฝายหนึ่งคูสัญญาทั้งสองฝายได
ตกลงกันดังตอไปนี้
1.
1.1
1.2
2.
2.1
(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

(ฌ)
(ญ)

(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)

ขอความเบื้องตน
ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาที่ ความรับผิด ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ โดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับธุรกรรมตางๆ ที่ลูกคาไดเขาทํา หรGอ
จะไดเขาทํากับบรษัทฯ ภายใตเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ
ขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภท และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของถือเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้
คําจํากัดความและการตีความ
คําดังตอไปนี้ หากไมไดนิยามไวเปนการเฉพาะ หรGอมิไดนิยามไว ในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภทเปนการเฉพาะ ใหมีความหมายตามที่ ได
นิยามไวดังตอไปนี้
“กฎหมาย
กฎหมาย”
กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวbยนหรGอคําสั่งที่ออกโดย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ หนวยงานราชการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย สมาคมบรษัทหลักทรัพย ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโภค กรมสรรพากร หรGอสมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
หลักทรัพย รวมตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นใดที่อาจเกี่ยวของกับการลงทุน การสงออก/นําเขาเงนหรGอทรัพยสินลงทุน การปองกันและปราบปรามการฟอกเงน
และการกอการราย หรGอเรG่องอื่นๆ รวมถึง กฎ คําสั่ง ประกาศ (ไมวาจะมีผลเปนกฎหมายหรGอไม) ที่ออกโดยรัฐบาล ราชการ หรGอหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
(ทั้งในและตางประเทศ) ที่ใชบังคับอยูในขณะที่เขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอที่จะไดแก ไขเพMNมเติมตอไป
“การ
การทํ
การทําธุรกรรมผ
กรรมผานระบบอินเทอรเน็ต” หมายถึง การซื้อขายที่กระทําผานระบบที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(1)
การเชื่อมผานระบบเครGอขายทั่วไป (Public Network)
(2)
มีผูใหบรการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) (ISP) ที่ใหบรการเปนการทั่วไป (Public Service) และ
(3)
มีระบบคอมพMวเตอรที่ใชในการรับหรGอสงคําสั่งซื้อขายผานอินเทอรเน็ต (Order Management) แยกตางหากจากระบบคอมพMวเตอรที่ใชในการรับหรGอสง
คําสั่งซื้อขายผานเจาหนาที่รั บอนุญ าตของบรษั ทฯ (Broker Front Office) หรGอการซื้อขายผานอินเทอร เน็ ตในลักษณะอื่นใด และ/หรGอ วธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ ตลาดอนุพันธ และ/หรGอ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรGอ ก.ล.ต. และ/หรGอ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนดใหเปนการซื้อขายผานอินเทอรเน็ต
“กก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/ หรGอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
“ตลาดหลั
ตลาดหลักทรัพย” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา และแหลงกลางในการซื้อขายหลักทรัพยอื่นๆ
ทั้งในและตางประเทศ
“ตลาดอนุ
ตลาดอนุพนั ธ” หมายถึง บรษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาหรGออนุพันธ และแหลงกลางในการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
“ชืชื่อผู ใชบรการ”
รการ (Username) หมายถึง กลุมตัวอักษร และ/หรGอตัวเลขที่กําหนดข@้นโดยลูกคา ซึ่งไดตกลงรวมกันกับบรษัทฯ วาเปนสัญลักษณแสดงการเขามาใน
ระบบของบรษัทฯ โดยลูกคา ซึ่งจะตองใชชื่อผูใชบรการรวมกับรหัสผาน (Password)
“รหั
รหัสผาน”
น (Password) หมายถึง กลุมตัวอักษร และ/หรGอตัวเลขที่กําหนดข@้นโดยลูกคา ซึ่งไดตกลงรวมกันกับบรษัทฯ วาเปนสัญลักษณแสดงการเขามาในระบบของ
บรษัทฯ โดยลูกคา ซึ่งจะตองใชรหัสผานรวมกับชื่อผูใชบรการ (Username)
“ธุธุรกรรม”
กรรม หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย และ/หรGอการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา การกูยืมเพF่อซื้อขายหลักทรัพย และ/หรGอการยืมและใหยืมหลักทรัพย และ/
หรGอการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ และ/หรGอ การซื้อขายหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบรษัทฯ และ/หรGอ การซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
หนวยลงทุน รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งบรษัทฯ ไดกําหนดเพMNมเติมเพF่อใหใชบังคับตามขอตกลงและเงG่อนไขฉบับนี้ และขอตกลงและเงG่อนไขเฉพาะตามขอกําหนดเพMNมเติมที่
เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภทดังกลาว
“บับัญชีของบรษัทเพF่อลูกคา” หมายถึง บัญชีเงนฝากตามขอ 3.2 (ค)
“บับัญชีเพF่อการทํ
การทําธุรกรรม”
กรรม หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บัญชีกูยืมเพF่อซื้อขายหลักทรัพย บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ บัญชีซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) หรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคาเปดไวกับบรษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการทําธุรกรรมของ
ลูกคา เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะ
“บับัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท” หมายถึง บัญชีเงนฝากตามขอ 3.2 (ง)
“พ
พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ตามที่ไดมีการแก ไขเพMNมเติม
“พ
พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนา” หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ตามที่ไดมีการแก ไขเพMNมเติม
“พ
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตามที่ไดมีการแก ไขเพMNมเติม
“รหั
รหัสประจําตัว” (PIN ID) หมายถึง กลุมตัวเลขที่บรษัทฯ ไดสงมอบใหแกลูกคา หรGอกลุมตัวเลขที่กําหนดข@้นโดยลูกคาในภายหลัง โดยที่ลูกคาและบรษัทฯ ตกลง
รวมกันวาจะเปนเครG่องบงชี้ในการทํารายการของลูกคาภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้
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(ณ)

(ด)
(ต)
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(ภ)
(ม)
(ย)
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2.3
2.4
2.5
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3.1
(ก)
(ข)

“ลูลูกคา” หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล บรษัท หางหุนสวน หรGอนิติบุคคล และในกรณีที่ลูกคาประกอบดวยกลุมบุคคลมากกวาหนึ่งรายข@้นไป คําวา “ลูกคา” ใหหมาย
รวมถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรGอทั้งหมดของกลุมบุคคลนั้น แลวแตกรณี และใหหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งลูกคามอบหมายหรGอยินยอมใหกระทําการซื้อหรGอขาย
หลักทรัพยหรGอการอื่นใดตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้แทนหรGอในนามของลูกคาดวย
“วัวันทําการ”
การ หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใชวันเสารหรGอวันอาทิตย หรGอวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใหเปน
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย
“วงเงนการ
วงเงนการทํ
วงเงนการทําธุรกรรม”
กรรม หมายถึง มูลคาวงเงนที่กําหนดไวโดยดุลพMนิจของบรษัทฯ ในการที่จะอนุญาตใหลูกคาสามารถกอหนี้และภาระผูกพันใดๆ กับบรษัทฯ ได
สําหรับการทําธุรกรรมแตละประเภทและการทําธุรกรรมโดยรวมทั้งหมด โดยวงเงนการทําธุรกรรมของธุรกรรมแตละประเภทอาจมีการกําหนดใหแตกตางกันได
“เว็
เว็ บ ไซต ” (Website) หมายถึ ง Website ของบรษั ท ฯ ภายใต domain name ชื ่ อ www.fnsyrus.com และ/หรG อ http://www.dwarrant24.com/ หรG อ ในชื ่ อ
domain name อื่นที่อาจจะมีการเพMNมเติมหรGอเปลี่ยนแปลงในอนาคต
“ศูศูนยรบั ฝากหลักทรัพย” หมายถึง บรษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรGอบุคคล นิติบุคคล หรGอองคกรอื่นใดซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายให
เปนศูนยกลางในการใหบรการรับฝากและถอนหลักทรัพย รวมทั้งบรการที่เกี่ยวของเพF่อประโยชนในการหักบัญชีหลักทรัพยและใหบรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ
“สมาคมที
สมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย” หมายถึง สมาคมอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย และ/หรGอ สัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งทําหนาที่หลักในการเป น
องคกรกํากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) ทั้งในและตางประเทศ
“สํสํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“สํสํานักหักบัญชี” หมายถึง บรษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรGอบุคคล นิติบุคคล หรGอองคกรอื่นใดซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหเปนศูนยกลาง
การชําระราคา รวมทั้งบรการที่เกี่ยวของเพF่อประโยชนในการชําระราคาและใหบรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
“หน
หนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ”
งประเทศ หมายถึง หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรGอกฎหมายอื่นใดในทํานองเดียวกัน
ที่เกี่ยวของกับตลาดทุนของตางประเทศ
“เหตุ
เหตุสุดวสัย” หมายถึง เหตุสุดวสัยตามที่ไดกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“เหตุ
เหตุแหงการผิดนัด” หมายถึงเหตุตามที่กําหนดในขอ 11
“เอกสารธุ
เอกสารธุรกรรม”
กรรม หมายถึง ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภททั้งหมด (ไมวาจะไดระบุไว ในขอกําหนดและเงG่อนไข
ฉบับนี้ หรGอที่จะไดสงใหแกลูกคาเพMNมเติมในภายหนา) คูมือนักลงทุน เอกสารชี้แจง เอกสารเปดเผยความเสี่ยง เอกสารเปดบัญชีลูกคา รวมทั้งเอกสาร แบบฟอรมตางๆ
ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทั้งหมด
“หลั
หลักทรัพย” หมายถึง หลักทรัพยตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ที่อยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย หรGอหลักทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพย และ/หรGอหลักทรัพยอื่นใดที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ณ วันที่ทําสัญญานี้ และตอไปในภายหนา
“หลั
หลักทรัพยจดทะเบียน”
น หมายถึง หลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรGอไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“หลั
หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรม โดยลูกคาตกลงมอบใหแกบรษัทฯ ตามที่ตกลงกันแลวภายใตหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
“เอกสารรายงาน
เอกสารรายงาน”
เอกสารรายงาน หมายถึง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย และ/หรGอ เอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และ/หรGอ หนังสือยืนยันการยืมและใหยืม
หลักทรัพย และ/หรGอเอกสารยืนยันการทําธุรกรรมอื่นใด และ/หรGอ รายงานการลงทุนประจําเดือน (Monthly Statement) รวมถึงขอมูล รายงาน และเอกสารอื่นใด
เวนแตจะไดนิยามเปนอยางอื่นโดยชัดแจง หรGอปรากฏเจตนารมณเปนอยางอื่น ใหถอยคําทั้งหมดในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้มีความหมายตามที่ ไดนิยามไว ใน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ในกรณีที่คํานิยามตามที่กําหนดในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขัดแยงหรGอไมสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ให
คํานิยามตามที่กําหนดไวในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของมีผลใชบังคับ
การอางถึงกฎหมายหรGอบทบัญญัติของกฎหมายใด ใหหมายความรวมถึงการแก ไขหรGอการตรากฎหมายข@้นใหม หรGอบทบัญญัติกฎหมายที่ออกและใชมีผลบังคับใช
แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎเกณฑและกฎระเบียบตางๆ ที่ออกภายใตกฎหมายนั้น
หัวขอที่กําหนดไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ เพF่อประโยชนในการอางอิงเทานั้น ไมมีผลตอการตีความขอความในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้แตอยางใด
ในกรณีที่ลูกคาเปนกลุมบุคคลมากกวาหนึ่งบุคคลข@้นไป โดยการเปดบัญชีรวมเพF่อการทําธุรกรรมกับบรษัทฯ บุคคลดังกลาวจะถือเปนลูกหนี้รวม โดยจะตองรับผิด
รวมกันและแทนกันภายใตขอกําหนดเงG่อนไขของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้
เอกสารธุรกรรม
การใชบังคับเอกสารธุรกรรม
ลูกคาตกลงและยอมผู
ตกลงและยอมผูกพันตามข
ตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตละประเภทตามที่ไดกําหนดแนบทายขอกําหนดและเงG่อนไข
ฉบับนี้
ลูกคาตกลงใหขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ใชบังคับกับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกคาไดเขาทํากับบรษัทฯ (ไมวาจะเปนธุรกรรมที่ไดเขาทําในวันที่ของขอกําหนดและเงG่อนไข
ฉบับนี้ หรGอในภายหนา) ในกรณีที่ลูกคาเขาทําหรGอมีคําสั่งใหบรษัทฯ เขาทําธุรกรรมใดๆ เพMNมเติม ลูกคาตกลงวา ลูกคายินยอมผูกพันในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้
รวมถึงขอกําหนดเฉพาะที่กําหนดเงG่อนไขเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภทนั้นๆ โดยลูกคาไมจําเปนตองเขาทําหรGอลงนามในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอเอกสาร
ใดๆ เพMNมเติมอีก อยางไรก็ดี เพF่อเปนหลักฐานการยืนยันธุรกรรม บรษัทฯ อาจกําหนดใหลูกคาเขาทําหรGอลงนามเอกสารยืนยันธุรกรรมดังกลาว กอนหรGอใน
ภายหลังการเขาทําหรGอการมีคําสั่งใหบรษัทฯ เขาทําธุรกรรมได
ขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตละประเภทจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่
(1)
ลูกคาไดมกี ารตกลงเขาทําและ/
และ/หรGอเขาทําธุรกรรมที
กรรมที่เกี่ยวของดังกลาวดวยวธีการทีก่ ําหนดในขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตละประเภท หรGอ
ตามที่บรษัทฯ กําหนด และ
(2)
บรษัทฯ ตอบรับการใหบรการแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม
ทั้งนี้ ในกรณีมีขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับธุรกรรมประเภทอื่น นอกเหนือจากที่ไดระบุหรGอรวมไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ บรษัทฯ จะสงเฉพาะขอกําหนด
เพMNมเติมดังกลาวใหแกลูกคา โดยขอกําหนดเพMNมเติมดังกลาวจะใชบังคับกับลูกคาเฉพาะในกรณีที่ลูกคาไดมีการเขาทําธุรกรรม
กรรมเพMNมเติมดังกลาวนั้นกับบรษัทฯ
บรษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการใหบรการธุรกรรมทัง้ หมดหรGอบางประเภท หากบรษัทฯ เห็นวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ…ยงพอในการทํ
งพอในการทําธุรกรรม
หรGอการใหบรการของบรษัทฯ อาจขัดหรGอแยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบรษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธิในการเรbยกรองใหบรษัทฯ รับผิดตอ
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ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการใหบรการของบรษัทฯ เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบรษัทฯ กรรมการ
แทนของบรษัทฯ
พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบรษั
ลูกคาตกลงวา ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ขอกําหนดและเงG่อนไขเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตละประเภททั้งหมด (ไมวาจะไดระบุไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอที่
จะไดสงใหแกลูกคาเพMNมเติมในภายหนา) เอกสารเปดบัญชี รวมทั้งเอกสาร แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทั้งหมด จะถือรวมเปนสัญญาเดียวกันโดยจะระบุ
รวมเรbยกภายใตคํานิยามวา “เอกสารธุ
เอกสารธุรกรรม”
กรรม”
ในการเขาทําธุรกรรมระหวางคูสัญญานั้น เมื่อไดมีการตกลงและยืนยันจากคูสัญญาทั้งสองฝายวาจะเขาทําธุรกรรมดังกลาว (ไมวาการตกลงและยืนยันดังกลาวจะ
ทําเปนลายลักษณอักษร กระทําผานทางระบบอินเทอรเน็ต ทางโทรศัพท หรGอในรูปแบบอื่นใดตามที่บรษัทฯ กําหนด) จะถือวาธุรกรรมดังกลาวนั้นมีผลผูกพัน
คูสัญญาทันที และบรษัทฯ มีสิทธิยึดถือและดําเนินการตามคําสั่งหรGอความตกลงและยืนยันที่ไดรับจากลูกคาตามที่บรษัทฯ เห็นสมควร แมวาในเวลาที่ไดยืนยันและตก
ลงดังกลาวนั้น ลูกคาอาจยังมิไดลงนามในเอกสารใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม และแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมก็ตาม
ในกรณีที่ขอความในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ขัดแยงกับขอความในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมที่ลูกคาเขาทํา ใหขอความที่กําหนดในขอกําหนด
เพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมที่ลูกคาเขาทํานั้นใชบังคับ ทั้งนี้ใหใชบังคับเพ…ยงเทาที่เกี่ยวของกับเฉพาะธุรกรรมที่ลูกคาเขาทํานั้น แตในกรณีที่ขอความใดในขอกําหนด
และเงG่อนไขฉบับนี้เปนการขยายหรGอเพMNมเติมขอตกลงในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภท หรGอขอตกลงใดในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมแตละประเภทเปนการขยายหรGอเพMNมเติมขอตกลงในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ กรณีดังกลาวไมถือวาขอตกลงนั้นขัดกัน
ในกรณีที่ลูกคาไดเขาทําหรGอลงนามในสัญญา แบบฟอรม หรGอขอกําหนดและเงG่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน หรGอธุรกรรมใดๆ กอนที่จะเขาทําและลง
นามในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ ใหถือวาขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ เปนความตกลง
ทั้งหมดระหวางลูกคาและบรษัทฯ และให ใชบังคับแทนขอตกลงและความตกลงใดๆ ระหวางลูกคาและบรษัทฯ เกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน หรGอธุรกรรมที่
เกี่ยวของ ที่มีข@้นกอนหนานี้
การเปดบัญชีเพF่อการทํ
การทําธุรกรรม
เพF่อการดําเนินการในการทําธุรกรรมภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนฉบับนี้ ลูกคาตกลงกรอกแบบฟอรมและลงนามในเอกสารเปด
บัญชีลูกคา หนังสือมอบอํานาจ หนังสือขอใหหักบัญชีเงนฝากธนาคาร และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ตามแบบที่บรษัทฯ กําหนด รวมถึง สงมอบเอกสารประกอบอื่นๆ
ตามที่บรษัทฯ รองขอ ซึ่งรวมถือเปนสวนหนึ่งของ“เอกสารธุ
เอกสารธุรกรรม”
กรรม ใหครบถวน และเมื่อบรษัทฯ ไดตรวจสอบเอกสารธุรกรรม และตกลงเปดบัญชีใหลูกคาแลว
บรษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบพรอมจัดสงเลขที่บัญชีเพF่อใชในการทําธุรกรรมของลูกคาภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนฉบับนี้ รวมถึง
เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด (ซึ่งตอไปนี้เรbยกวา “บับัญชีเพF่อการทํ
การทําธุรกรรม”)
กรรม
ลูกคาไดอานและรับทราบการชี้แจงจากพนักงานบรษัทฯ ถึงกฎหมาย ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมทั้งเอกสารธุรกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของทั้งหมดเปนอยางดีแลวและตกลงปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ลูกคาตกลงที่จะโอนเงนสดของลูกคามายังบัญชีเงนฝากที่อยูในชื่อของบรษัทฯ เพF่อลูกคาหรGอบัญชีอื่นของบรษัทฯ ตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีที ่
บรษัทฯ ไดแจงใหลูกคา (ซึ่งตอไปนี้จะเรbยกวา “บัญชีของบรษัทเพFอ่ ลูกคา”) ตามจํานวน วธีการ และภายในระยะเวลาที่บรษัทฯ กําหนด ไมวาจะเปนการนําฝากเพF่อเปด
บัญชี หรGอเปนการนําฝากเพMNมเติมครั้งใดๆ รวมถึงเงนฝากเพMNมที่มาจากเงนที่ไดรับจากการขายหลักทรัพย หรGอเงนอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่บรษัทฯ ไดรับจากเงนที่
ลูกคานํามาฝากหรGอมอบไวกับบรษัทฯ ดังกลาวดวย) รายละเอียดปรากฏตามหลักฐานการรับเงนซึ่งบรษัทฯ ไดออกใหแกลูกคาเปนคราวๆ ไป
ลูกคาตกลงใหมีบัญชีเงนฝากธนาคารที่อยูในชื่อของลูกคาตามรายละเอียดของชื่อและหมายเลขบัญชีเงนฝากธนาคารที่ลูกคาไดแจงไวตอบรษัทฯ และลูกคาไดทําหนังสือ
ขอใหหักบัญชีเงนฝากมอบไวใหแกธนาคารหรGอทําวธีการอื่นใดเพF่อยินยอมใหธนาคารหักเงนจากบัญชีเงนฝากดังกลาว และดํารงเงนฝาก ใหเพ…ยงพอตอการชําระหนี้สินที่
มีอยูกับบรษัทฯ (ซึ่งตอไปนี้จะเรbยกวา “บับัญชีธนาคารเพFอ่ ตัดบัญชีอตั โนมัติกบั บรษัท”) ตามวธีการ และภายในระยะเวลาที่บรษัทฯ กําหนด และโดยที่ลูกคาและบรษัทฯ หรGอ
ฝายหนึ่งฝายใดมีภาระผูกพันในการชําระหนี้และ/หรGอภาระผูกพันตอกันตามขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนหรGอสัญญาหรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคาทํา
หรGอมีอยูกับบรษัทฯ ลูกคาและบรษัทฯ ตางตกลงยินยอมใหธนาคารที่ลูกคาแจงไวตอบรษัทฯ หักเงนจากบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัทดังกลาวไดโดยถือ
วาเปนวธีการชําระหนี้และ/หรGอภาระผูกพันของลูกคาตอบรษัทฯ หรGอของบรษัทฯ ตอลูกคาโดยชอบตามขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน โดย
คูสัญญาทุกฝายตางทราบหลักเกณฑ วธีการ และขอกําหนดตางๆ ที่ธนาคารกําหนดไวโดยชัดเจนแลว ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดที่จะชําระหนี้โดยวธีอื่น
ในกรณีที่บรษัทฯ ตองทดรองจายคาธรรมเนียมในการหักเงน ลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ หักเงนจากบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท และ/
หรGอหักจากเงนที่บรษัทฯ จะตองนําเขาบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท หรGอชําระโดยวธีอื่นตามที่บรษัทฯ จะเปนผูกําหนด ทั้งนี้ ใหถือวาเงนที่ลูกคาไดรับ
เมื่อรวมกับคาธรรมเนียมและคาใชจายที่บรษัทฯ ไดหักไวเปนเงนที่ลูกคาไดรับไวเต็มจํานวน หรGอใหถือวาเงนที่หักจากบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท
เขาบัญชีบรษัทฯ เมื่อหักคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ลูกคาตองชําระแลวนั้น เปนจํานวนเงนที่บรษัทฯ ไดรับชําระหนี้ แลวแตกรณี
บรษัทฯ มีสิทธิใชดุลพMนิจในการตกลงหรGอปฏิเสธการเปดบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมใหกับลูกคาและในการกําหนดจํานวนและประเภทบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมของลูกคาโดยไม
ตองแจงเหตุผลใหลูกคาทราบ บรษัทฯ มีสิทธิใชดุลพMนิจ (แตไมมีขอผูกพัน) ที่จะทําการเปลี่ยนแปลงจํานวนและประเภทบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมของลูกคา
วงเงนการทํ
วงเงนการทําธุรกรรม
เพF่อการทําธุรกรรมภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท บรษัทฯ จะกําหนด
วงเงนการทําธุรกรรมใหกับลูกคา โดยลูกคาจะดําเนินการทําธุรกรรมไดภายในวงเงนการทําธุรกรรมที่บรษัทฯ เปนผูกําหนดโดยดุลพMนิจของบรษัทฯ ทั้งนี้ บรษัทฯ มี
สิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงนการทําธุรกรรมดังกลาวไดโดยไมจําเปนตองบอกกลาวแกลูกคา การกําหนดวงเงนการทําธุรกรรมขางตนมิใหถือเปนการจํากัดความรับผิด
ของลูกคาที่เกิดข@้นจรงภายใตหรGอเกี่ยวเนื่องกับขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท
การใชสิทธิหักกลบลบหนี้ใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม
คูสัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้ สําหรับหนี้ทุกประเภทที่ถึงกําหนดชําระภายใตเอกสารธุรกรรมเพF่อชําระหนี้ใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ ไมวาหนี้ระหวาง
คูสัญญาดังกลาวจะตองทําการชําระ ณ สถานที่ หรGอดวยเงนสกุลใด ๆ ในกรณีที่หนี้ระหวางคูสัญญาตองชําระเปนเงนสกุลตางกัน บรษัทฯ อาจทําการหักกลบลบหนี้
โดยเปลี่ยนสกุลเงนของหนี้ใดหนี้หนึ่งดังกลาวใหเปนสกุลเงนเดียวกับหนี้อีกรายโดยใชอัตราตลาดที่ใชทางธุรกิจตามปกติ และในกรณีที่เกิดเหตุแหงการผิดนัดภายใต
เอกสารธุรกรรม คูสัญญาตกลงใหหนี้ของคูสัญญาที่มีตอกัน ถึงกําหนดชําระทันที และคูสัญญามีสิทธิหักกลบลบหนี้สําหรับหนี้ดังกลาวไดโดยทันที
เมื่อคูสัญญาดําเนินการหักกลบลบหนี้แลว หากคูสัญญาทั้งสองฝายมีหนาที่ตองชําระเงนจํานวนใดๆ ใหแกกันตามเอกสารธุรกรรม ใหจํานวนเงนที่ตองชําระตอกัน
นั้นถือวาไดรับการชําระและปลดภาระหนี้สินในการชําระเงนระหวางกันโดยการหักกลบลบหนี้ดังกลาว และใหคูสัญญาที่มีหนาที่ชําระเงนในจํานวนที่เหลือ ชําระเพ…ยง
จํานวนเงนสุทธิที่พ^งตองชําระตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอื่น
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ทั้งนี้ ขอ 3.4 นี้ไมใชบังคับกับกรณีที่ลูกคามีคําสั่งใหบรษัทฯ ซื้อหลักทรัพยและขายหลักทรัพยนั้นโดยที่ยังมิไดชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยนั้น โดยลูกคาจะตองชําระราคาคา
ซื้อหลักทรัพยกอน บรษัทฯ จ@งจะชําระเงนคาขายหลักทรัพยใหแกลูกคา
การใชสิทธิบังคับหลักประกันสําหรับหนี้สินทั้งหมดของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรม
ตราบเทาที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําได ภายใตขอตกลงเกี่ยวกับหลักประกันที่กําหนดในขอ 8 (หลักประกัน) ของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ คูสัญญาตกลงวาหลักประกัน
(รวมทั้ง หลักทรัพย เงนสด หรGอทรัพยสินอื่นใด) ที่บรษัทฯ กําหนดใหนํามาวางเพF่อเปนประกันการซื้อขาย และ/หรGอการชําระหนี้สําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ภายใตเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ ใหแกบรษัทฯ นั้น ใหหลักประกันดังกลาวถือเปนหลักประกันการซื้อขาย และ/หรGอการชําระหนี้ของลูกคาสําหรับหนี้สินทุกประเภทของลูกคาภายใตเอกสาร
ธุรกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมถึง คาใชจายตาง ๆ คานายหนา คาภาษีอากร ดอกเบี้ย เงนทดรองจาย คาดําเนินการ ตลอดจนคาอ†ปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายทั้งปวงที่
ลูกคาตองรับผิดชอบตอบรษัทฯ ไมวาจะเปนภายใตบัญชีตามขอตกลงแหงเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรGอสัญญา หรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคาทําหรGอมีอยูกับบรษัทฯ และให
บรษัทฯ สามารถดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกันดังกลาวตามเงG่อนไขที่กําหนดในขอ 8
คํารับรองและคํายืนยัน
ลูกคามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ เงG่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการทําธุรกรรมใดๆ ตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ตามที่ก.ล.ต.
หนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ และ/หรGอตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชีและ/หรGอหนวยงาน องคกร สมาคมที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจหลักทรัพย และ/หรGอตลาดหลักทรัพยอื่นใด และหนวยงานที่กํากับดูแลอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของ) เชน หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลตนเองและ
สมาชิก (Self-Regulatory Organization) กําหนดเปนอยางดี และลูกคาจะดําเนินการใดๆ ดวยความซื่อสัตยสุจรตตามปกติวสัยของนักลงทุนทั่วไปที่ควรกระทํา ไม
กอใหเกิดความเสียหายตอระบบของการทําธุรกรรมแตละประเภทไมวากรณีใดๆ ไมอาศัยชองทางหรGอเหตุการณอันผิดปกติวสัยที่ควรจะเปนหรGอความบกพรองของ
ระบบเพF่อหาประโยชนสวนตน (รวมเรbยกวา “พฤติ
พฤติกรรมอันไมพ^งประสงค”)
ลูกคาขอรับรองวาตนเองเปนผูมีความสามารถในการเขาทํา การชําระหนี้ และการปฏิบัติตามหนาที่ตางๆ อันเกิดข@้นภายใตเอกสารธุรกรรมทั้งหมด และลูกคาเขา
ผูกพันตามขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการทางดานการเงนฉบับนี้ เพF่อตนเองมิไดกระทําในฐานะตัวแทนของบุคคลหรGอนิติบุคคลใดๆ
ลูกคามีความสามารถและอํานาจตามกฎหมาย และไดดําเนินการตางๆ ที่จําเปนเพF่อใหลูกคาสามารถเขาทําและปฏิบัติภาระหนาที่ของตนภายใตขอกําหนดและเงG่อนไข
ของเอกสารธุรกรรมทั้งหมดไดโดยชอบดวยกฎหมาย
เอกสารธุรกรรม เปนสัญญาที่มีผลใชบังคับโดยสมบูรณ และมีผลผูกพันที่สามารถใชบังคับกับลูกคาใหปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขของสัญญา เวนแตกรณีที่
การบังคับใชสัญญาอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายวาดวยลมละลาย การฟˆ‰นฟŠกิจการหรGอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในลักษณะเดียวกันซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิของลูกคา
โดยทั่วไป
ลูกคาไดอานและรับทราบคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงเพF่อการทําธุรกรรมแตละประเภทตามที่ปรากฏในเว็บไซตของบรษัทฯ และ/หรGอที่ไดรับจากเจาหนาที่ของบรษัทฯ
และตกลงที่จะปฏิบัติตามคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงดังกลาว
การเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้หรGอการปฏิบัติหนาที่ของลูกคาตามเอกสารธุรกรรมไมเปนการละเมิดหรGอจะไมเปนการละเมิดหรGอทําใหมีผลเปนการขัดหรGอ
ผิดขอกําหนดขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ (1) ขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ คําพMพากษา คําวนิจฉัยหรGอคําสั่งหรGอคําบังคับของหนวยงานใดๆ ของรัฐ
(ทั้งในและตางประเทศ) ซึ่งมีผลผูกพันตอลูกคา (2) เอกสารหรGอสัญญาอื่นใดที่ลูกคาเปนคูสัญญาหรGอมีผลผูกพันลูกคาหรGอทรัพยสินของลูกคา
ขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่ลูกคาไดให ไวกับบรษัทฯ เปนขอมูลและเอกสารที่เปนความจรง ครบถวน ถูกตองทุกประการและไมมีขอความที่จะทําให บรษัทฯ สําคัญผิด
แตประการใด ทั้งในวันที่มีการสงมอบขอมูลและเอกสาร และ ณ วันที่ทําเอกสารธุรกรรม บรษัทฯ มีสิทธิยึดถือขอมูลและเอกสารดังกลาวได ทั้งนี้ ลูกคาไมไดปกปด
หรGอบิดเบือนขอเท็จจรงหรGอเหตุการณใดๆ ที่เปนสาระสําคัญ ขอมูลและเอกสารที่บรษัทฯ ไดรับอาจมีผลตอการใหบรการหรGอการใหคําแนะนําที่ลูกคาจะไดรับ
ลูกคามีสิทธิโดยสมบูรณและเปนเจาของผูรับประโยชนในทรัพยสินของลูกคาทั้งหมดที่ ได ให ไวกับบรษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม และทรัพยสินของลูกคาดังกลาว
ปราศจากการจํานํา จํานอง ภาระติดพัน สิทธิยึดหนวงหรGอสวนไดเสียในทางหลักประกันอื่นๆ หรGอภาระติดพันหรGอสวนไดเสียอื่นใดเพF่อประโยชนของบุคคลอื่ น
นอกจากตามที่ลูกคาไดแจงเปนลายลักษณอักษรตอบรษัทฯ และบรษัทฯ ไดใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรแกลูกคาแลวลวงหนา
ไมมีคดีความ การดําเนินคดี การพMจารณาคดีหรGอการดําเนินการใดๆ ที่อาจเกิดหรGอมีข@้นกับลูกคาหรGอทรัพยสินของลูกคาในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ หรGอการ
ดําเนินการของหนวยงานของรัฐ (ทั้งในและตางประเทศ) ซึ่งมีผลหรGออาจจะมีผลกระทบตอความชอบดวยกฎหมาย ความสมบูรณหรGอการใชบังคับไดของเอกสาร
ธุรกรรม หรGอความสามารถของลูกคาที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวกับเอกสารธุรกรรม
ไมมีเหตุแหงการผิดนัดหรGอเหตุอื่นใดที่อาจกอใหเกิดเปนเหตุแหงการผิดนัดซึ่งไดเกิดข@้นและกําลังดําเนินอยูในสวนของลูกคา และการเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้
หรGอการปฏิบัติหนาที่และภาระผูกพันของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรมจะไมกอใหเกิดหรGออาจกอใหเกิดเหตุแหงการผิดนัด
ลูกคาตกลงใหถือวาขอมูลใดๆ ไมวาจะเปนขอมูลที่ไดแจงตอหรGอมอบไวแกบรษัทฯ กอนวันที่ลงนามในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ณ วันที่ลงนามหรGอหลังจากวันที่มี
การลงนามในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ไมวาโดยการที่บรษัทฯ ไดรับจากลูกคาหรGอผูกระทําการแทนลูกคา หรGอที่บรษัทฯ ไดรับผานชื่อผูใชบรการ (Username)
รหัสผาน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกคา มีความถูกตองสมบูรณ และมีผลผูกพันลูกคาทุกประการ แมวาจะมีการจัดทํา และ/หรGอ จัดสงขอมูล
หรGอหลักฐานใดๆ ในรูปแบบของเอกสารใหแกบรษัทฯ หรGอไมก็ตาม ตลอดจนยินยอมสละสิทธิในการเรbยกรองใหบรษัทฯ รับผิดชอบใดๆ หากปรากฏวาขอมู ลที ่
บรษัทฯ ไดรับดังกลาวผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไมครบถวน หรGอไมเปนปจจŒบันไมวาดวยเหตุประการใด
ลูกคารับทราบและยินยอมวาบรษัทฯ อาจกําหนดใหลูกคาจัดทําและลงนามในคําขอใชบรการ หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล หรGอเอกสาร และ/หรGอ หลักฐานใดๆ
เพMNมเติมหรGอเพF่อเปลี่ยนแปลงขอมูลตามเงG่อนไขและแบบที่บรษัทฯ กําหนด พรอมทั้งจัดสงคําขอใชบรการ หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล หรGอเอกสาร และ/หรGอ
หลักฐานดังกลาว ใหแกบรษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บรษัทฯ กําหนดก็ ได
ลูกคาตกลงที่จะแจงใหบรษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรในทันที หากคํารับรองใดๆ ขางตนมีการเปลี่ยนแปลงไป หรGอไมเปนความจรง ไมครบถวนหรGอไมถูกตอง
อยางมีนัยสําคัญดวยประการใดๆ แตทั้งนี้ แมลูกคาจะมิไดแจงใหบรษัทฯ ทราบดังกลาว ก็ ไมตัดสิทธิ บรษัทฯ ที่จะดําเนินการใดๆ เมื่อเกิดกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ไม
เปนความจรง ไมครบถวน หรGอไมถูกตองอยางมีนัยสําคัญดังกลาวเกิดข@้น
ลูกคารับทราบวาบรษัทฯ อาจกําหนดหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรGอการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนหลักเกณฑ
มาตรการ หรGอขอกําหนดที่มากหรGอสูงกวาหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรGอการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต ที่ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ สมาคมบรษัทหลักทรัพย ไทย สํานักหักบัญชี หรGอศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ บรษัทฯ สงวนสิทธิที่จะมีดุลพMนิจแก ไข
เปลี่ยนแปลงหรGอยกเลิกหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรGอการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตที่บรษัทฯ กําหนดข@้นดังกลาวใน
เวลาใดก็ ได ในการดําเนินการดังกลาวโดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากลูกคาหรGอบอกกลาวแกลูกคากอนแตอยางใด และเมื่อบรษัทฯ ไดแก ไขเปลี่ยนแปลงหรGอ
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ยกเลิกหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดดังกลาวแลว ใหหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดที่มีการแก ไขเปลี่ยนแปลงหรGอยกเลิกดังกลาวมีผลใชบังคับกับการ
ทําธุรกรรมของลูกคาที่ดําเนินการภายหลังการนั้น
ในกรณีที่บรษัทฯ ตกลงเขาทําธุรกรรมใดๆ ในนามของลูกคาโดยใชเงนสกุลอื่นที่ไมใชเงนบาท ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราที่ตกลงกัน ณ เวลาที่ทําการแลกเปลี่ยน
เงนของลูกคา ระหวางบรษัทฯ กับธนาคารของบรษัทฯ คูสัญญาของบรษัทฯ หรGอสํานักหักบัญชี เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร
ลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ ทําการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทหรGออ†ปกรณในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสใดๆ โดยอาจมีหรGอไมมี
เสียงอ†ปกรณเตือนโดยอัตโนมัติ และยินยอมใหเทปเสียงหรGออ†ปกรณที่ใช ในการบันทึกการสนทนานั้นเปนหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับขอเท็จจรง การทําคําสั่ง หรGอ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรม หรGอเกี่ยวของกับเอกสารธุรกรรมของลูกคา และใหบรษัทฯ มีสิทธิยึดถือปฏิบัติและดําเนินการตามคําสั่ง แนวทาง คําบอกกลาวใดๆ
ผานทางโทรศัพท ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรGอผานวธีการ หรGอสื่อกลางใดๆ ตามที่บรษัทฯ และลูกคาไดตกลงกัน ซึ่ง บรษัทฯ เชื่อโดยสุจรตวาไดสงมาจาก
ลูกคาหรGอบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนลูกคา ทั้งนี้ บรษัทฯ อาจสอบถามขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของเพF่อยืนยันตัวตนของลูกคา หรGออํานาจของบุคคลที่
ไดรับมอบอํานาจจากลูกคา (และลูกคายอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามคําสั่งของลูกคาทุกประการ ทั้งนี้ ลูกคารับทราบและตกลงใหบรษัทฯ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย
ตลาดอนุพันธ สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรGอหนวยงานกํากับดูแลอื่นใด (ก) ใชเทปบันทึกการสนทนาดังกลาวหรGอขอความจากเทปบันทึกดังกลาวได
เพF่อวัตถุประสงคใดๆ ตามที่บรษัทฯ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรGอหนวยงานกํากับดูแลเห็นวาเหมาะสม (ข) นํา
เทปบันทึกการสนทนาดังกลาวหรGอขอความจากเทปบันทึกการสนทนาดังกลาวมาใชเปนหลักฐานในการดําเนินธุรกรรม หรGอในขอพMพาทที่เกิดข@้นหรGอขอพMพาทที่
คาดวาจะเกิดข@้นระหวางบรษัทฯ กับลูกคา และ (ค) เปดเผยเทปบันทึกการสนทนาดังกลาวหรGอขอความจากเทปบันทึกเพF่อใหบรษัทฯ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
หรGอปฏิบัติตามคําสั่งศาล หรGอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปดเผยตอ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย
หนวยงานกํากับดูแล และที่ปร@กษาของบรษัทฯ เพF่อใชในการดําเนินการที่เกี่ยวกับธุรกรรม หรGอใชสําหรับบรษัทฯ ในการปรับปรุงระบบการดําเนินงานใดๆ ของบรษัทฯ
เพF่อใหการบรการมีประสิทธิภาพ และเปนการอํานวยความสะดวกแกลูกคา บรษัทฯ จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการทํ
การทําธุรกรรมต
กรรมตางๆ ไวในเว็บไซตของบรษัทฯ
โดยลูกคารับทราบและเขาใจวา ลูกคามีหนาที่จะตองเขาตรวจสอบเว็บไซตของบรษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ
กฎและระเบียบ
การดําเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นจะตองอยูภายใตกฎหมาย และประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมดังกลาว โดยลูกคาตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและประเพณีปฏิบัติดังกลาว
ในกรณีที่ลูกคาฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดใดๆ ตามที่ระบุไวในเอกสารธุรกรรมใดๆ และการฝาฝนดังกลาวสงผลใหบรษัทฯ เสียหาย หรGอตองรับผิดใน
การชําระคาปรับ หรGอถูกลงโทษจากหนวยงานที่กํากับดูแล ลูกคาตกลงรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกบรษัทฯ สําหรับคาปรับหรGอความเสียหายทั้งหมดที่เกิดข@้น พรอม
ทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บรษัทฯ กําหนด นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระหรGอวันที่บรษัทไดชําระเงนดังกลาวจนถึงวันที่บรษัทฯ ไดรับชําระเงนจากลูกคาจนครบถวน
ในกรณีที่การดําเนินธุรกรรมใดๆ หรGอการใหบรการทางการเงนใดๆ นั้นกลายเปนการกระทําที่ ไมชอบดวยกฎหมาย หรGอกฎระเบียบที่เกี่ยวของ บรษัทฯ อาจ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรGอหลายอยางดังตอไปนี้
(ก)
แจงใหลูกคาทราบ และยกเลิกธุรกรรมและ/หรGอการดําเนินการที่เกี่ยวของดังกลาว และ/หรGอ
(ข)
บอกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวของนั้นโดยใหการบอกเลิกธุรกรรมนั้นมีผลตามกําหนดเวลาที่บรษัทฯ ไดแจงใหแกลูกคา โดยใหผลของการบอกเลิกธุรกรรมนั้น
เปนไปตามเงG่อนไขที่กําหนดในขอ 15 ของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้

คําสั่งและรายงาน
ในการทําคําสั่ง หรGอการดําเนินการใดๆ ตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ขอกําหนดเพMNมเติมของแตละธุรกรรม และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของอื่นใด ลูกคาจะไดมี
คําสั่งดวยวาจา หรGอลายลักษณอักษร หรGอไมวาจะโดยทางโทรศัพท โทรสาร หรGอโดยวธีการอื่นใดซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการทําคําสั่ง
เพF่อจะใหบรษัทฯ ดําเนินการเปนครั้งคราวนั้น หรGอโดยการบันทึกคําสั่งผานอินเทอรเน็ต โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามคําสั่งของลูกคาดังกลาว ทั้งนี้
(ก)
หากเปนคําสั่งโดยลายลักษณอักษร ลูกคาจะตองปฏิบัติโดยทําเปนหนังสือตามแบบที่บรษัทฯ กําหนดหรGอยอมรับเปนกรณีไป
(ข)
หากเปนคําสั่งโดยวาจาหรGอทางโทรศัพท ลูกคาจะตองมีคําสั่งโดยตรงไปยังเจาหนาที่ของบรษัทฯ และจะถือเปนคําสั่งโดยชอบตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับ
นี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท เมื่อเจาหนาที่ของ บรษัทฯ ไดรับทราบคําสั่งนั้นโดยชัดเจนและปราศจากขอสงสัยแลว
(ค)
หากเปนการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของแตละธุรกรรม และ
ขอกําหนดและเงG่อนไขในเว็บไซต (ถามี) ที่ใชบังคับในระหวางอายุของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท
(ง)
การมีคําสั่งดังกลาวตองเกิดจากดุลพMนิจและการตัดสินใจของลูกคาเอง
(จ)
ลูกคาตกลงรับทราบวา บรษัทฯ มีสิทธิใชดุลพMนิจเพF่อปฏิเสธการดําเนินการใดๆ และบรษัทฯ ไมตองรับผิดชอบอยางใดตอลูกคาหากบรษัทฯ ไมสามารถ
ดําเนินการตามคําสั่งของลูกคาได ไมวาทั้งหมดหรGอบางสวน
เวนแตจะไดมีการตกลงระหวางบรษัทฯ และลูกคาเปนอยางอื่น บรษัทฯ จะดําเนินการจัดสงเอกสารรายงานใหแกลูกคา โดยบรษัทฯ จะแจงเปนหนังสือใหแกลูกคาทราบ
ทางไปรษณียหรGอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ตามที่อยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ตามที่ลูกคาไดแจง
ความประสงคจะรับเอกสารรายงานดังกลาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตามวธีการที่บรษัทฯ กําหนด ในกรณีดังกลาวลูกคาตกลงและยอมรับวาการสงขอมูลในรูปแบบ
ดังกลาว ถือเปนการสงเอกสารรายงานใหแกลูกคาโดยชอบแลวโดยบรษัทฯ ไมมีหนาที่ในการจัดสงเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณียใหแกลูกคาอีกครั้ง
หนึ่ง และลูกคาตกลงผูกพันตนตามขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการรับเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) ที่กําหนด
ไว ในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภททุกประการ เมื่อลูกคาไดรับเอกสารรายงานดังกลาวแลว ลูกคาจะตอง
ตรวจสอบรายการทั้งหมดและแจงการแก ไขหรGอโตแยงขอผิดพลาดรายการใดๆ (ถามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ในเอกสารรายงาน หากลูกคาไมแจงแก ไขหรGอ
โตแยงขอผิดพลาดรายการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในเอกสารรายงานดังกลาว ใหถือวาเอกสารรายงาน ที่บรษัทฯ จัดทําและสงมอบใหเปนหลักฐานที่ถูกตอง
และใหถือวาลูกคาสละสิทธิที่จะทําการโตแยงใดๆ ทั้งสิ•น และไดยอมรับความถูกตองของขอมูลในเอกสารรายงานดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงวธีการรับเอกสารรายงานจากวธีการสงทางไปรษณียเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรGอกลับกัน ให
ทําโดยการที่ลูกคาแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรมายังบรษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลตอเมื่อลูกคาไดรับการอนุญาตจากบรษัทฯ แลว
ในกรณีที่ปรากฏแกบรษัทฯ โดยชัดแจงวาเอกสารรายงานไมสามารถสงไปยังที่อยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ที่ลูกคาไดแจงไวกับ
บรษัทฯ ไมวาดวยเหตุใด บรษัทฯ จะทําการสงเอกสารรายงานในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย ตามที่อยูในการรับสงเอกสารที่ลูกคาไดแจงไวตอบรษัทฯ ลูกคาตกลง
7 - 35

6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.
7.1

7.2

ยอมรับวาใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) หรGอเอกสารรายงานซึ่งออกโดยบรษัทฯ หลังจากที่มีการทําธุรกรรมในบัญชีลูกคา ถือเปนหลักฐานที่เชื่อถือ
ไดถึงการทําธุรกรรม จํานวนเงนที่บรษัทฯ ไดทดรองจายใหแกลูกคาในการทําธุรกรรม และเงนที่ไดรับจากการทําธุรกรรมตามที่ระบุไวในใบยืนยันการทําธุรกรรม
(Confirmation Note) หรGอเอกสารรายงานดังกลาว ทั้งนี้ เวนแตลูกคาจะไดโตแยงเปนลายลักษณอักษรมายังบรษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบยืนยันการทํา
ธุรกรรม (Confirmation Note) หรGอเอกสารรายงาน ในสวนของขอมูลการซื้อขายคืนหรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ใหอางอิงจากรายงานที่บรษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนที่เกี่ยวของเปนผูจัดทํา โดยบรษัทฯ ไมรับผิดชอบในความถูกตองครบถวนของขอมูลและไมรับผิดชอบวาลูกคาจะไดรับรายงานขอมูลดังกลาวหรGอไม หรGอไดรับ
รายงานขอมูลดังกลาวลาชา
บรษัทฯ มีสิทธิปรับปรุงเอกสารรายงานเปนครั้งคราว หากมีความผิดพลาดหรGอขอผิดหลงใดๆ ในเอกสารรายงานดังกลาว โดยบรษัทฯ จะดําเนินการแจงใหลูกคา
ทราบตอไป
ลูกคามีหนาที่แจงใหบรษัทฯ ทราบ หากลูกคาไมไดรับเอกสารรายงานที่ลูกคาควรไดรับตามปกติ
คําสั่งใดๆ ของลูกคาจะมีผลตอเมื่อบรษัทฯ ไดรับคําสั่งนั้นแลว และคําสั่งใดๆ ของลูกคาใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการยกเลิกหรGอแทนที่โดยคําสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้
คําสั่งของลูกคายังคงมีผลบังคับใชจน ณ สิ•นวันดังกลาว เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ตามแตประเภทของธุรกรรมตามที่ตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ
ตลาดอนุพันธ และ/หรGอสํานักหักบัญชีกําหนด และเทาที่บรษัทฯ ไดแจงตอลูกคาวาบรษัทฯ มีความพรอมที่จะประกอบธุรกิจได และลูกคาตกลงเปนผูรับความเสี่ยง
หรGอความเสียหายใดๆ ที่เกิดข@้นจากการสั่งหรGอคําสั่งของลูกค า ไมวาโดยทางโทรศัพท โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรGอผานทางอินเทอรเน็ต หรGอสื่อ
อิเล็กทรอนิกสใดๆ เองทั้งสิ•น อยางไรก็ตาม บรษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับการดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว จนกวาบรษัทฯ จะไดรับการยืนยันคําสั่งเปนลายลักษณอักษร
จากลูกคา และในกรณีดังกลาวบรษัทฯ ไมตองรับผิดตอลูกคาไมวากรณีใดๆ
บรษัทฯ มีสิทธิในการยึดถือคําสั่ง แนวทาง คําบอกกลาวใดๆ หรGอการติดตออยางอื่นซึ่งบรษัทฯ เชื่อโดยสุจรตวาไดสงมาจากลูกคาหรGอบุคคลผูซึ่งไดรับมอบอํานาจ
ใหกระทําการแทนลูกคา ทั้งนี้ ลูกคาตกลงรับผิดและชดใชบรรดาคาเสียหาย ความสูญเสีย คาใชจายในตนทุน และคาใชจายใดๆ (รวมทั้งคาทนายความ) รวมถึงการ
ฟองรอง การเรbยกรอง หรGอการรองเรbยนใดๆ ที่บรษัทฯ ไดรับหรGออาจมีข@้นอันเนื่องมาจากการยึดถือและการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวโดยลูกคายอมรับและตกลง
ผูกพันตามคําสั่งของลูกคาทุกประการ
บรษัทฯ มีสิทธิใชดุลพMนิจเพF่อปฏิเสธการดําเนินการใดๆ เวนแตในกรณีที่ลูกคามีคําสั่งใหบรษัทฯ ดําเนินการชําระบัญชีของลูกคา ทั้งนี้ การปฏิบัติตามคําสั่งชําระ
บัญชีดังกลาวนั้นจะตองไมถูกจํากัดโดยคําสั่งของศาล คําสั่งของฝายปกครอง หรGอคําสั่งอื่นใด และลูกคา ตกลงยอมรับวาบรษัทฯ มีสิทธิที่จะไมดําเนินการตามคําสั่ง
ใดๆ ของลูกคาในกรณีที่ลูกคามีเงนในบัญชีของบรษัทฯ เพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท ไมเพ…ยงพอ หรGอไมดําเนินการใดๆ ซึ่งจะทําให
วงเงนสําหรับทําธุรกรรมของลูกคาเกินกวาวงเงนที่บรษัทฯ กําหนด รวมถึงกรณีที่คําสั่งของลูกคามีลักษณะคลุมเครGอ ขัดแยงหรGอขัดกัน หรGอในกรณีที่บรษัทฯ เห็น
วาการดําเนินการตามคําสั่งของลูกคานั้นอาจสงผลใหบรษัทฯ หรGอลูกคาฝาฝน อาจจะฝาฝน หรGอคาดการณ ไดวาจะฝาฝนกฎหมาย บรษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบใน
กรณีที่บรษัทฯ ใชดุลพMนิจปฏิเสธคําสั่งใดๆ ของลูกคา โดยที่บรษัทฯ ไมมีหนาที่ตองแสดงเหตุผลในการใชดุลพMนิจดังกลาว และบรษัทฯ ไมจําเปนตองรับผิดในบรรดา
ความสูญเสีย การขาดกําไรหรGอสวนตาง รวมตลอดถึงความเสียหาย ความรับผิด คาใชจายตนทุนหรGอคาใชจายใดๆ ที่เกิดข@้นกับลูกคาไมวาโดยทางตรงหรGอ
ทางออมซึ่งเปนผลมาจากกรณีดังกลาว (Consequential Damage) เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบรษัทฯ กรรมการ
พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบรษัทฯ โดยบรษัทฯ จะรับผิดชอบเพ…ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจรง
บรษัทฯ มีสิทธิระงับมิใหลูกคาสงคําสั่งการทําธุรกรรมผานชองทางใดๆ ได ไมวาในเวลาใดๆ ตามแตดุลพMนิจของบรษัทฯ ทั้งนี้ บรษัทฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหาย
(รวมทั้งคาเสียหายหรGอคาใชจายอยางใดๆ) ที่เกิดจากการระงับการสงคําสั่งดังกลาว เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบรษัทฯ
กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบรษัทฯ โดยบรษัทฯ จะรับผิดชอบเพ…ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจรง
เมื่อลูกคาไดออกคําสั่งแลว ลูกคาสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรGอเพMกถอนคําสั่งได หากบรษัทฯ ยังไมไดดําเนินการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ไมวาจะทั้งหมดหรGอบางสวน
ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ การยกเลิก แก ไขหรGอเพMกถอนคําสั่งจะมีผลเมื่อไดรับการยืนยันจากบรษัทฯ และลูกคาตองผูกพันและ
รับผิดชอบตอผลแหงการทําธุรกรรมภายหลังจากที่ไดมีการทําธุรกรรมตามคําสั่งเดิมที่ลูกคาออกใหกับบรษัทฯ ไปแลว
บรษัทฯ มีดุลพMนิจในการพMจารณาอนุญาตใหลูกคาทําธุรกรรมในตลาดโดยตรง (Direct Markets Access) หรGอชุดคําสั่งคอมพMวเตอรสําหรับการซื้อขายโดย
อัตโนมัติ (Program Trading) เปนกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ตามที่บรษัทฯ เห็นสมควรและลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขทั้งหมดที่บรษัทฯ กําหนด หรGอจะ
กําหนดข@้นโดยอยูในดุลพMนิจของบรษัทฯ แตเพ…ยงผูเดียว
ขอตกลงในการรับผิดชดใชและความรับผิด
ลูกคาตกลงที่จะรับผิดชดใชในความเสียหาย คาปรับ จํานวนเงน การดําเนินคดี กระบวนพMจารณา การฟองรอง การเรbยกรอง การทวงถาม คาเสียหาย คาฤชาธรรม
เนียมและคาใชจายทั้งหลาย รวมตลอดถึงคาใชจายทางกฎหมายหรGอคาใชจายอื่นใดตามสมควรและจํานวนเงนอื่นใดก็ตามที่บรษัทฯ ไดชดใช ไปหรGอจะตองชดใชหรGอ
อาจเกิดข@้นกับบรษัทฯ อันเนื่องมาจากการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรGอขอกําหนดและเงG่อนไข การกระทําหรGอการงดเวนกระทําการใดๆ ของลูกคาตามเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ หรGอมีพฤติกรรมอันไมพ^งประสงค พรอมดอกเบี้ยที่บรษัทฯ จะเรbยกเก็บในอัตราที่บรษัทฯ กําหนดนับแตวันที่บรษัทฯ ไดชําระเงนดังกลาวไป หรGอนับแต
วันที่เกิดความเสียหายตอบรษัทฯ จนกวาวันที่ลูกคาชําระใหแกบรษัทฯ ครบถวน รวมทั้ง ลูกคาตกลงที่จะดําเนินการใดๆ ที่สามารถกระทําไดเพF่อมิใหบรษัทฯ รวมถึง
กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผูแทนของบรษัทฯ ตองไดรับความเสียหาย สูญเสียประโยชนที่เกี่ยวของ หรGอคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดขอกําหนดและ
เงG่อนไข การกระทําหรGอการงดเวนกระทําการใดๆ ของลูกคาตามเอกสารธุรกรรมใดๆ เชนกัน ทั้งนี้ เวนแตความเสียหาย คาใชจายดังกลาวจะเกิดข@้นจากความจงใจ
หรGอความประมาทเลินเลออยางรายแรงของบรษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบรษัทฯ โดยไมวาในกรณีใดก็ตาม บรษัทฯ ไมจําเปนตองรับผิดตอ
ความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่องหรGอความเสียหายทางออม
ในกรณีที่ลูกคากระทําการหรGองดเวนการกระทําการตามกฎหมาย หรGอขอกําหนดใดๆ ในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการทางการเงนฉบับนี้ รวมถึง
ขอกําหนดเพMNมเติมสําหรับธุรกรรมแตละประเภท หรGอมีพฤติกรรมอันไมพ^งประสงค และเปนเหตุใหบรษัทฯ ตองชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรGอเงนอื่นใดใหแก ก.ล.ต.
หนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หนวยงานที่กํากับดูแล องคกร สถาบันการเงนไมวาในหรGอ
ตางประเทศ หรGอหนวยงานอื่นใดของรัฐ (ทั้งในและตางประเทศ) รวมถึงบุคคลใดๆ หรGอเกิดความเสียหายใดๆ กับบรษัทฯ อันเนื่องมาจากการที่บรษัทฯ ไดปฏิบัติตาม
หรGอยึดถือคําสั่งของลูกคาผานทางอินเทอรเน็ต หรGอทางโทรศัพท ดังกลาว ลูกคายินยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรGอเงนอื่นใดที่บรษัทฯ ตองจายไปคืน
แกบรษัทฯ หรGอคาเสียหายหรGอคาใชจายใดๆ ที่เกิดข@้นกับบรษัทฯ ทันที พรอมดอกเบี้ยที่บรษัทฯ จะเรbยกเก็บในอัตราที่บรษัทฯ กําหนดนับแตวันที่บรษัทฯ ไดชําระเงน
ดังกลาวไปจนกวาวันที่ลูกคาชําระใหแกบรษัทฯ ครบถวน
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ในกรณีที่บรษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบรษัทฯ ไมไดจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงในการดําเนินการของบรษัทฯ ในฐานะผูใหบรการ
ภายใตการทําธุรกรรมใดๆ ของลูกคา บรษัทฯ ไมจําเปนตองรับผิดในบรรดาความเสียหาย การขาดกําไร คาเสียหาย ตนทุนหรGอคาใชจายใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรGอ
โดยทางออม หรGอคาเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรGอภัยพMบัติที่เกิดข@้นจากมนุษย ความขัดแยงที่มีการใชอาว†ธ การกอการราย การกอ
การจลาจล หรGอขอพMพาทแรงงาน หรGอกรณีอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบรษัทฯ และทําใหบรษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของบรษัทฯ โดยสิ•นเชิง หรGอไม
สามารถทําการชําระเงนหรGอสงมอบ หรGอรับชําระเงนหรGอรับมอบภายใตการทําธุรกรรมดังกลาว หรGอไมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เปนสาระสําคัญของเอกสาร
ธุรกรรมใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมดังกลาวได ทั้งนี้เทาที่กฎหมายจะอนุญาต โดยเหตุการณตามขอ 7.3 นี้ใหหมายรวมถึงแตไมจํากัดเพ…ยง
(ก)
ความลาชา หรGอขอผิดพลาดในการสื่อสารหรGอสงคําสั่งของลูกคาอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟาขัดของ หรGออ†ปกรณการสงหรGอสื่อสาร และ/หรGออ†ปกรณ
โทรคมนาคม ไมวาจะเปนของบรษัทฯ ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หนวยงานหรGอบุคคลอื่นใดขัดของและ/หรGอใช
การไมได
(ข)
ความเสียหายและ/หรGอคาเสียหายใดๆ ที่ ไดรับอันเนื่องมาจากตลาดหลักทรัพย และ/หรGอตลาดอนุพันธ ไมไดดําเนินการซื้อขายใหสําเร็จ และ/หรGอศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย ไมไดดําเนินการฝาก ถอน โอนหลักทรัพย หรGอบันทึกบัญชีหลักทรัพย ใหสําเร็จ และ/หรGอสํานักหักบัญชี ไมไดดําเนินการสงมอบและ/หรGอ
ชําระราคาใหสําเร็จ หรGอเหตุอื่นใดที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย และ/หรGอตลาดอนุพันธ และ/หรGอศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรGอสํานักหักบัญชี
ในกรณีที่บรษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบรษัทฯ ไมไดจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงในการดําเนินการของบรษัทฯ ในฐานะผูใหบรการ
ภายใตการทําธุรกรรมใดๆของลูกคา ใหบทบัญญัติแตละขอที่ระบุขางตนที่กําหนดใหแกบรษัทฯ ครอบคลุมและคุมครองถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผูแทนทุก
คนของบรษัทฯ ที่ดําเนินการทําธุรกรรมเพF่อลูกคาดวย ทั้งนี้ เทาที่กฎหมายจะอนุญาต
หลักประกัน
ลูกคาจะตองนําหลักประกัน (รวมทั้ง หลักทรัพย เงนสด หรGอทรัพยสินอื่นใด) ที่บรษัทฯ กําหนดมาวางเพF่อเปนประกันการชําระหนี้สําหรับการทําธุรกรรมใดๆ ตาม
เอกสารธุรกรรม รวมถึง คานายหนา คาภาษีอากร ดอกเบี้ย เงนทดรองจาย คาดําเนินการ ตลอดจนคาอ†ปกรณแหงหนี้ คาใชจาย และคาเสียหายทั้งปวงที่ลูกคาตอง
รับผิดชอบตอบรษัทฯ ไมวาจะเปนภายใตบัญชีตามขอตกลงแหงเอกสารธุรกรรมใดๆ และ/หรGอสัญญา หรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคาทําหรGอมีอยูกับบรษัทฯ (ซึ่งตอไปใน
ขอกําหนดและเงG่อนไขนี้จะเรbยกวา “หนี
หนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ”)
ฯ ทันทีที่บรษัทฯ ไดแจงใหลูกคาทราบ ทั้งนี้ หลักประกันดังกลาวจะตองมีมูลคาไมตํ่ากวาที่บรษัทฯ ได
กําหนดไวสําหรับการทําธุรกรรมแตละประเภทของลูกคา หากเมื่อใดที่หลักประกันมีมูลคาลดลงนอยกวามูลคาตามที่บรษัทฯ กําหนดขางตน ไมวาจะดวยเหตุประการ
ใดก็ตาม ลูกคาตกลงที่จะนําหลักประกันมาเพMNมใหแกบรษัทฯ จนครบถวนตามจํานวนดังกลาวภายในเวลาที่บรษัทฯ แจงใหลูกคาทราบโดยทันที
หลักประกันที่ลูกคาไดนํามาวางใหแกบรษัทฯ นั้น บรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดังนี้ (ตราบเทาที่ไมขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวของ)
(ก)
ยึดถือไวเพF่อเปนประกันหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ
(ข)
ขาย บังคับขาย หรGอดําเนินการใดๆ เพF่อนําเงนมาหักชําระหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ
(ค)
ยึดหนวงไวจนกวาบรษัทฯ จะไดรับชําระหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ ครบถวน
(ง)
นําเงนปนผล กําไร หรGอดอกเบี้ย มาหักชําระหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ
นอกจากนั้น บรษัทฯ มีสิทธิระงับการชําระเงนที่ลูกคามีสิทธิไดรับจากบรษัทฯ ไมวาจากกรณีใดๆ เพF่อนําเงนมาชําระหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ กอน
ลูกคาตกลงวาหากบรษัทฯ บังคับหลักประกันหรGอดําเนินการตามขอ 8.2 แลว ยังไมสามารถชําระหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ ไดครบถวน ลูกคายังคงตองรับผิดชอบ
ชดใชในสวนที่ขาดภายใน 5 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากบรษัทฯ
ในกรณีที่ลูกคาวางหลักทรัพยที่วางประกันเพF่อประกันการชําระหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ ลูกคาตกลงยินยอมใหเปนสิทธิของบรษัทฯ ที่จะจัดใหมีการทําธุรกรรม
เกี่ยวเนื่องกับหลักประกัน หรGอทําใหหลักประกันสมบูรณ เชน การจดแจงรายการการใชหลักทรัพยเปนประกันกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรGอนายทะเบียนหลักทรัพย
หรGอการเพMกถอนการใชหลักทรัพยเปนประกัน การจํานํา การระบุชื่อบรษัทฯ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ผูรับโอนหลักทรัพย หรGอการทําและลงนามเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับกรณีดังกลาว
โดยการเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ลูกคาตกลงโอนใหบรษัทฯ และบรษัทฯ ตกลงรับโอนจากลูกคาซึ่งสิทธิใดๆ ของลูกคาภายใตบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคา
(ตามที่ไดนิยามไวในขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภท) ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับคืนเงนจากบรษัทฯ ทั้งหมดภายใตบัญชีดังกลาว เพF่อเปนประกันการชําระ
หนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ โดยถือวา ภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ลูกคาไดแจงการโอนสิทธิไปยังบรษัทฯ ในฐานะผูรับฝากเงนและ บรษัทฯ ตกลงใหถือวาได
รับทราบและยินยอมดวยกับการโอนสิทธิใดๆ ของลูกคาในการรับคืนเงนจากบรษัทฯ ในบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาดังกลาวแลว
ลูกคารับทราบวาขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราหรGอมูลคาของหลักประกันที่บรษัทฯ กําหนดข@้นนั้นอาจมีจํานวนที่มากหรGอสูงกวาขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราหรGอมูลคาของ
หลักประกันที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธหรGอสํานักหักบัญชีกําหนด แตไมวาในกรณีใดก็ตาม อัตราหรGอมูลคาของหลักประกันที่บรษัทฯ กําหนดจะตอง
ไมตํ่ากวาขอกําหนดที่ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธหรGอสํานักหักบัญชีกําหนด ทั้งนี้ บรษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพMจารณาเพMNมหรGอลดขอกําหนดเกี่ยวกับ
อัตราหรGอมูลคาของหลักประกันในเวลาใดก็ ไดโดยใหอยูในดุลพMนิจของบรษัทฯ โดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากลูกคาหรGอบอกกลาวแกลูกคากอนแตอยางใด
และเมื่อบรษัทฯ ไดมีการเพMNมหรGอลดขอกําหนดอัตราหรGอมูลคาของหลักประกันดังกลาวแลว ใหอัตราหรGอมูลคาหลักประกันที่กําหนดข@้นใหมมีผลใชบังคับกับธุรกรรม
และ/หรGอฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาที่มีอยู รวมทั้งธุรกรรม และ/หรGอฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จะเกิดข@้นใหมภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอ
สัญญาใดๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการแก ไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ลูกคาตกลงยินยอมวา ในกรณีที่บรษัทฯ ตองรับภาระคาใชจายใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการจัดใหมีหลักประกัน การจดแจงหรGอการจดทะเบียน หรGอการดําเนินการ
บังคับหลักประกันตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรGอมีคาดําเนินการ และ/หรGอคาใชจายใดๆ เกิดข@้นโดยเหตุอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาดําเนินการ และ/หรGอคาใชจายดังกลาวแตเพ…ยงฝายเดียว ทั้งนี้ ในกรณีที่บรษัทฯ เห็น
เปนการจําเปน ลูกคายินยอมใหบรษัทฯ ทดรองออกคาดําเนินการ และ/หรGอคาใชจายดังกลาวแทนลูกคาไปกอนก็ ได โดยในกรณีเชนนี้ ลูกคาจะชดใชคาดําเนินการ
และ/หรGอคาใชจายดังกลาวคืนบรษัทฯ ในทันทีที่ไดรับแจงจากบรษัทฯ พรอมดอกเบี้ยในอัตราที่บรษัทฯ กําหนด
ภาระหนาที่ของลูกคาที่จะตองสงมอบและวางหลักประกันใหกับบรษัทฯ จะสิ•นสุดลงเมื่อขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้สิ•นผลผูกพัน และลูกคาไดชําระเงนทั้งหมดที่พ^ง
ตองชําระใหแกบรษัทฯ จนครบถวน และลูกคาไมมีภาระหนาที่ใดๆ ที่ยังคางอยูกับบรษัทฯ
ตราบเทาที่ไมขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวของ หลักประกันใดๆ ที่ลูกคาไดใหกับบรษัทฯ ลูกคาตกลงยินยอมลวงหนาตอบรษัทฯ
(ก)
ใหถือวาหลักประกันดังกลาวเปนหลักประกันหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ สําหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกคาไดตกลงเขาทํากับ บรษัทฯ ภายใตเอกสารธุรกรรม
หรGอเอกสารอื่นๆ และ
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(ข)

ในกรณีที่เกิดเหตุแหงการผิดนัดที่เกี่ยวของกับธุรกรรมใดๆ ใหบรษัทฯ สามารถดําเนินการกับหลักประกันดังที่ระบุตามขอ 8.2 เพF่อนําเงนจากหลักประกันมา
หักชําระหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ สําหรับธุรกรรมทุกประเภทที่ลูกคาไดตกลงเขาทํากับบรษัทฯ ภายใตเอกสารธุรกรรม หรGอเอกสารอื่นๆ เพF่อชําระหนี้สินที่มี
อยูกับบรษัทฯ
ทั้งนี้ บรษัทฯ สามารถดําเนินการตามขอ (ก) และ/หรGอ (ข) ได โดยไมวาหลักประกันดังกลาวจะไดใหไวในปจจŒบันหรGอในภายหนา และไมวาจะเปนหนี้สินภายใตธุรกรรมที่ลูกคา
ไดเขาทําในปจจŒบัน หรGอในภายหนาก็ตาม โดยลูกคาไมจําเปนตองใหความยินยอม หรGอลงนามในเอกสารใดๆ เพMNมเติมอีก อยางไรก็ดี ลูกคาตกลงที่จะดําเนินการใดๆ ตามที่
บรษัทฯ อาจกําหนดเพMNมเติม เพF่อใหหลักประกันดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย (รวมทั้งตามความเห็นของสํานักงาน ก.ล.ต.) เพF่อเปนหลักประกันหนี้สินที่มีอยูกับ
บรษัทฯ ภายใตธุรกรรมทุกประเภทตามที่กําหนดในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของใดๆ (รวมถึงการลงนามในเอกสารอื่นใดเพMNมเติมตามที ่
บรษัทฯ กําหนด)
9.
9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

ทรัพยสินของลูกคา
ลูกคาตกลงมอบหมายใหบรษัทฯ จัดการดูแลทรัพยสินของลูกคาซึ่งลูกคาไดวางหรGอมอบไวใหกับบรษัทฯ หรGอที่บรษัทฯ ไดรับไว หรGอไดเก็บไว เพF่อหรGอในนามของ
ลูกคา (รวมถึงทรัพยสินที่บรษัทฯ ไดรับมาหรGอมีไวเพF่อเปนประกัน) รวมตลอดถึงสิทธิและประโยชนอื่นๆ ที่เกิดข@้นจากทรัพยสินของลูกคาดังกลาว โดยลูกคาตกลงวา
ตราบเทาที่กระทําไดตามกฎหมาย บรษัทฯ มีสิทธิยึดหนวง หรGอครอบครองเหนือบรรดาทรัพยสินของลูกคาเพF่อเปนประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับ
ผิดทุกประการที่ลูกคามีตอบรษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม (ไมวาที่ ไดเกิดข@้นแลวหรGอที่อาจเกิดข@้นในอนาคต) และในกรณีที่เกิดเหตุแหงการผิดนัดภายใตเอกสาร
ธุรกรรม ใหบรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการตอทรัพยสินของลูกคาดังกลาว ตามที่กําหนดในขอ 8.2
เวนแตบรษัทฯ จะไดตกลงกับลูกคาเปนประการอื่นเปนลายลักษณอักษร ลูกคาจะตองไมกระทําการอันเปนการจํานํา จํานอง โอนหรGอกอใหเกิดสิทธิในทางหลักประกัน
อื่นใดเหนือทรัพยสินของลูกคา หรGอกระทําการอันเปนการสนับสนุนการกอใหเกิดสิทธิในทางหลักประกันดังกลาว
ลูกคายินยอมใหบรษัทฯ ทําการหักกลบลบหนี้ สุทธิหรGอปรับ หัก ใช นําไปใช ขายและ/หรGอสั่งจายเงนจากทรัพยสินของลูกคาในบัญชีของลูกคาในเวลาใดก็ ไดโดยไม
จําเปนตองบอกกลาวกับลูกคา ทั้งนี้ เพF่อประโยชนและวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(ก)
การทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม
(ข)
การปรับฐานะบัญชีหลักประกัน
(ค)
การชําระคาธรรมเนียม คาใชจายหรGอเงนอื่นใดที่ลูกคาพ^งตองชําระ หรGอ
(ง)
กรณีอื่นใดเพF่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันและความรับผิดของลูกคาที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมใดๆ ตามเอกสารธุรกรรม หรGอตามที่กําหนดไว ในกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา บรษัทฯ จะทําการจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาแยกออกจากทรัพยสินของบรษัทฯ และบรษัทฯ จะจัดทําบัญชีแสดงทรัพยสินของ
ลูกคาแตละรายแยกจากทรัพยสินของบรษัทฯ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี ในกรณีที่ลูกคามีบัญชีกับบรษัทฯ หลายบัญชี บรษัทฯ อาจ
ดําเนินการจัดเก็บทรัพยสินแตละบัญชีของลูกคาหลายบัญชีดังกลาวโดยไมแยกออกจากกัน หรGออาจดําเนินการจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาแตละบัญชีแยกออกจาก
กันก็ ได ทั้งนี้ ในกรณีที่บรษัทฯ ดําเนินการจัดเก็บทรัพยสินของลูกคาแตละบัญชีแยกออกจากกัน ก็ ไมเปนเหตุใหทรัพยสินของลูกคาในบัญชีที่ลูกคาผิดนัดกับบรษัทฯ
แยกออกจากบัญชีอื่นๆ ของลูกคาได ในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา บรษัทฯ จะจัดทําและสงมอบบันทึกบัญชีแสดงทรัพยสินของลูกคาตามขอกําหนดของ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยใหถือวาบันทึกและบัญชีแสดงทรัพยสินของลูกคาที่บรษัทฯ จัดทําและเก็บรักษาไวเปนหลักฐานเบื้องตนที่ถูกตอง เวนแตลูกคา
จะพMสูจนเปนอยางอื่น
ลูกคาตกลงยินยอมมอบอํานาจใหบรษัทฯ เปนผูเก็บรักษาหรGอเก็บอารักขาไวอยางปลอดภัย ซึ่งทรัพยสินของลูกคา หรGอตกลงยินยอมมอบอํานาจให บรษัทฯ นํา
ทรัพยสินของลูกคาไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย หรGอผูเก็บรักษาหรGอผูดูแลรักษาทรัพยสินหรGอสถานที่อื่น หรGอนําทรัพยสินของลูกคาไปลงทุนแทนลูกคา ตามที่
บรษัทฯ เห็นสมควรภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา โดยบรษัทฯ อาจฝากและ/หรGอลงทุนแทนลูกคาในชื่อของบรษัทฯ
แตจะตองระบุอยางชัดแจงวาเปนดําเนินการโดยบรษัทฯ เพF่อลูกคาและประโยชนของลูกคา นอกจากนี้ ลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ นําทรัพยสินของลูกคาไปฝาก
หรGอลงทุนแทนลูกคากับสถาบันการเงนหรGอนิติบุคคลที่เปนบุคคลที่เกี่ยวของหรGอบรษัทในเครGอ หรGอนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับบรษัทฯ ในลักษณะบรษัทใหญ
บรษัทยอยหรGอบรษัทรวมได อนึ่ง บรษัทฯ ตกลงรับผิดชอบตอความสูญหายหรGอเสียหายอันเกิดข@้นโดยตรงแกทรัพยสินของลูกคาเฉพาะสวนที่เกิดจากการละเลย
การปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดขางตนของบรษัทฯ
ลูกคามีสิทธิไดรับดอกเบี้ยหรGอสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เกิดข@้นจากบัญชีของลูกคาภายในระยะเวลาและวธีการตามที่บรษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบเปนครั้งคราวไปใน
อัตราไมเกินกวาที่บรษัทฯ ไดรับจรงหลังหักคาธรรมเนียมคาใชจายใดๆ และภาษีที่บรษัทฯ พ^งตองชําระ
หากลูกคาประสงคจะฝากหรGอถอนทรัพยสินของลูกคา เพF่อประโยชนอื่นใดนอกจากที่ระบุในขอ 9.3 ขางตน ลูกคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(ก)
ในกรณีฝากทรัพยสิน ลูกคาจะตองกรอกรายละเอียดในแบบคําขอฝากทรัพยสิน และสงมอบแบบคําขอดังกลาวพรอมกับทรัพยสินใหแกบรษัทฯ
(ข)
ในกรณีการถอนทรัพยสิน ลูกคาจะตองกรอกรายละเอียดในแบบคําขอถอนทรัพยสินของลูกคา และสงมอบแบบคําขอดังกลาวใหแกบรษัทฯ ลวงหนาอยาง
นอย 1 (หนึ่ง) วันทําการ กอนวันที่ประสงคจะถอนทรัพยสินของลูกคา กรณีที่ลูกคาประสงคจะฝากหรGอถอนหลักประกัน ลูกคาจะตองปฏิบัติตามวธีการและ
เงG่อนไขตามที่บรษัทฯกําหนด
เวนแตจะไดมีการระบุไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ บรษัทฯ จะไมกระทําการใดอันมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรGอระงับซึ่งสิทธิในทรัพยสินของลูกคา และจะไมแสดง
เจตนาที่จะใชสิทธิและประโยชนของลูกคาที่มีอยูในทรัพยสินของลูกคาโดยขัดกับคําสั่งของลูกคา หรGอไมไดรับความยินยอมจากลูกคาหรGอบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากลูกคา
กอน
ลูกคาอาจขอรับคืนหลักประกันและทรัพยสินของลูกคาทั้งหมดได เมื่อขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้สิ•นผลผูกพัน และลูกคาไดชําระเงนที่พ^งตองชําระใหแกบรษัทฯ
ครบถวนแลว และลูกคาไมมีภาระผูกพันที่ยังคางอยู ในการนี้ลูกคาตกลงวาบรษัทฯ อาจคืนทรัพยสินของลูกคาใหกับลูกคาดวยทรัพยสินที่มีมูลคาเทียบเทากั บ
ทรัพยสินของลูกคาที่ ไดวางหรGอมอบไวกับบรษัทฯ หรGอเก็บไวโดยบรษัทฯ ทั้งนี้ แมวาทรัพยสินที่สงคืนดังกลาวจะไมใชทรัพยสินเดิมของลูกคา เวนแตบรษัทฯ และ
ลูกคาจะตกลงกันเปนอยางอื่น
ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียม คาใชจายและคาดําเนินการในการเก็บรักษาสินทรัพยใหแกบรษัทฯ ตามอัตราและวธีการที่บรษัทฯ กําหนด
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การทํ
การทําธุรกรรมผ
กรรมผานระบบอินเทอรเน็ต และผานทางโทรศัพท
ในการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ต ลูกคาจะตองใชชื่อผูใชบรการ (Username) รหัสผาน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) ที่บรษัทฯ ออกใหเฉพาะแก
ลูกคา ตามวธีการและหลักเกณฑที่ทางบรษัทฯ กําหนดเทานั้น โดยบรษัทฯ จะจัดสงรหัสประจําตัว (PIN ID) ใหแกลูกคาทางไปรษณียลงทะเบียน หรGอใหลูกคามารับ
รหัสประจําตัว (PIN ID) ดวยตนเองที่สํานักงานใหญของบรษัทฯ หรGอสงดวยวธีการอื่นใดตามที่บรษัทฯ เห็นสมควร
ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถจํารหัสผาน (Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) ได หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) สูญหายหรGอถูกทําลาย ไมวาดวยเหตุใด
ลูกคาจะตองทําการแจงตอบรษัทฯ ตามขั้นตอนและวธีการที่บรษัทฯ กําหนดเพF่อใหบรษัทฯ ดําเนินการระงับการใชรหัสผาน (Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN
ID) นั้นโดยทันที และเพF่อขอใหบรษัทฯ ออกรหัสผาน (Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) ให ใหม ทั้งนี้ คําสั่งใดหรGอการกระทําใดที่ ไดมีข@้นโดยการใชรหัสผาน
(Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกคา กอนเวลาที่บรษัทฯ จะระงับการใชรหัสผาน (Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID) ถือวาเปนการดําเนินการ
ของลูกคา และลูกคาตกลงวาบรษัทฯ ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดข@้นหรGอที่ลูกคาไดรับกอนเวลาที่ บรษัทฯ จะดําเนินการระงับการใชรหัสผาน
(Password) หรGอรหัสประจําตัว (PIN ID)
คําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม หลักประกันหรGอเงนในบัญชีของลูกคาที่บันทึกผานระบบอินเทอรเน็ต โดยใชรหัสประจําตัว (PIN ID) ถือวาลูกคาไดบันทึก
คําสั่งเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หลักประกันหรGอเงนในบัญชีของลูกคานั้นๆ ทั้งนี้ การบันทึกคําสั่งดังกลาวตองเปนไปตามวธีการและแบบที่บรษัทฯ กําหนด
อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุขัดของทําใหลูกคาไมสามารถบันทึกการทําธุรกรรมเขามาในระบบคอมพMวเตอรของบรษัทฯ ได (เชน ระบบคอมพMวเตอรหรGอเครG่อง
คอมพMวเตอรของลูกคาขัดของ เปนตน) ลูกคาสามารถทําการบันทึกการทําธุรกรรมกับเจาหนาที่รับอนุญาตของบรษัทฯ ทางโทรศัพทหรGอวธีการอื่นใดที่บรษัทฯ
กําหนดแทนได
บรษัทฯ จะทําการยืนยันรายการการดําเนินการตามคําสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมหรGอเงนในบัญชีใหลูกคาทราบ ทางที่อยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address)
ของลูกคา และ/หรGอ ทางอื่นใดที่บรษัทฯ เห็นสมควร ลูกคามีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของรายการดังกลาว ทั้งนี้ หากลูกคามิไดโตแยงหรGอคัดคานการยืนยัน
รายการดังกลาวเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว ในใบยืนยันการทําธุรกรรม (Confirmation Note) นับจากเวลาที่ลูกคาไดรับการยืนยั น
รายการจากทางบรษัทฯ แลว ใหถือวาลูกคายอมรับและผูกพันตามรายการที่ไดมีการบันทึกคําสั่งผานอินเทอรเน็ตแลว แมวาลูกคาจะไมไดทําหรGอลงลายมือชื่อใน
เอกสารใดๆ เพF่อเปนหลักฐานแหงการนั้นก็ตาม
ลูกคาตกลงที่ จะเก็บรักษาชื่อ ผู ใช บรการ (Username) รหัสผาน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ของลูกคาไวเปนความลั บ และจะใชชื่อผู ใชบรการ
(Username) รหัสผาน (Password) และรหัสประจําตัว (PIN ID) เพF่อการบันทึกคํ าสั่ง เกี ่ยวกั บการทําธุร กรรม หลักประกัน และเงนในบัญชีของลู กค าภายใต
ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภทโดยตนเองและเพF่อตนเองเทานั้น ลูกคาจะตองไมใหบุคคลอื่นนําชื่อผู ใชบรการ
(Username) รหัสผาน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID) ไปใช หากมีผูใดนําชื่อผูใชบรการ (Username) รหัสผาน (Password) และ รหัสประจําตัว (PIN ID)
ของลูกคาไปใชในการดูขอมูล และ/หรGอ สงคําสั่งไมวากรณีใดๆ ลูกคาตกลงรับผิดชอบและผูกพันในการกระทําดังกลาวนั้นเอง
ลูกคาตกลงที่จะไมใชชุดคําสั่งคอมพMวเตอรอื่นนอกจากชุดคําสั่งคอมพMวเตอรของบรษัทฯ หรGอชุดคําสั่งอื่นใดที่บรษัทฯ อนุญาตหรGอยินยอมเปนลายลักษณอักษรให
สามารถใช ได ซึ่งตอเชื่อมกับอ†ปกรณคอมพMวเตอรที่ใชในการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตตามที่ตลาดหลักทรัพย และ/หรGอตลาดอนุพันธ และ/หรGอสํานักหัก
บัญชีอนุญาต รวมทั้ง ปองกันไมใหบุคคลอื่นใดตอเชื่อมอ†ปกรณคอมพMวเตอรเขากับอ†ปกรณคอมพMวเตอรที่ลูกคาใชในการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตซึ่งทําให
บุคคลดังกลาวสามารถบันทึกคําสั่งเขามาในระบบคอมพMวเตอรของบรษัทฯ ได นอกจากนี้ ลูกคาตกลงที่จะไมดัดแปลง กระทําซํ้า หรGอกระทําการแก ไขอื่นใดใน
ชุดคําสั่งคอมพMวเตอรของบรษัทฯ หรGอชุดคําสั่งอื่นใดที่บรษัทฯ อนุญาตหรGอยินยอมเปนลายลักษณอักษรใหสามารถใช ไดโดยเด็ดขาด
ในกรณีที่ระบบคอมพMวเตอร หรGอเครG่องคอมพMวเตอรของบรษัทฯ ระบบของตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ และ/หรGอศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หรGอ
ระบบไฟฟา หรGอระบบการสื่อสารหยุดชะงักหรGอขัดของ หรGอเหตุอื่นใดที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัทฯ เปนเหตุใหลูกคาไมสามารถทําธุรกรรมผานอินเทอรเน็ตได
หรGอทํารายการไมครบถวน บรษัทฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหาย (รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายใดๆ ที่เกิดข@้น) ของลูกคาที่เกิดจากเหตุดังกลาว
ในกรณีที่การทําธุรกรรมของลูกคามีลักษณะฝาฝน มีความเปนไปไดวาจะฝาฝน หรGอคาดการณ ไดวาจะฝาฝน หรGอไมเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
หรGอหลักเกณฑ มาตรการ หรGอขอกําหนดที่กําหนดโดยบรษัทฯ หรGอบรษัทฯ เห็นวาคําสั่งที่ไดรับจากลูกคานั้นไมชัดเจน หรGอขัดแยงกัน บรษัทฯ จะดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งหรGอหลายอยางตามที่บรษัทฯ กําหนดเพF่อปองกัน แก ไข หรGอระงับ การดําเนินการดังกลาว
ลูกคายอมรับวาการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตอาจมีความเสี่ยงในการไดรับไวรัสเขามาสูระบบ หรGออ†ปกรณคอมพMวเตอรของลูกคา หรGอมีความเสี่ยงในการ
ถูกขัดขวาง หรGอรบกวนการใชบรการ โดยบุคคลภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบรษัทฯ ที่สามารถเขาถึงระบบหรGออ†ปกรณคอมพMวเตอรของบรษั ทฯ
บรษัทฯ ไมตองรับผิดตอลูกคาหรGอบุคคลอื่นหากเกิดความสูญเสียหรGอความเสียหายเนื่องจากการไดรับไวรัส หรGอการถูกขัดขวางหรGอรบกวนการใชบรการดังกลาว
ธุรกรรมที่ลูกคาเขาทําผานระบบอินเทอรเน็ตขางตน (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพ…ยง การยืนยันธุรกรรม การออกคําสั่งใดๆ การรับรองความถูกตองสําหรับขอตกลง
หรGอธุรกรรมใดๆ) ถือเปน “ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และใหขอความ ขอตกลง หรGอธุรกรรมใดที่ ไดรับการยืนยัน รับรอง
ตกลง หรGอยอมรับ ใหสามารถใชเปนพยานหลักฐานที่เปนที่ยอมรับตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ลูกคามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข@้นจากการทําธุรกรรม รวมถึงการทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตเปนอยางดี ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความ
เสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของขอมูลระหวางการสื่อสาร หรGอสงผานขอมูล หรGอการสงหรGอรับขอมูล เปนไปอยางลาชา หรGอไมอาจรับหรGอสงขอมูลได หรGอการไมได
รับ execute order หากมีความขัดของทางเทคนิค หรGอถูกลักลอบนําขอมูลไปใช หรGอไดรับไวรัสเขามาสูระบบของลูกคา หรGอกรณีอื่นใดก็ตาม และลูกคาตกลงและ
ยอมรับในความเสี่ยงดังกลาวและรับทราบและเขาใจวาบรษัทฯ มิไดรับรองหรGอรับประกันวาสามารถปองกันหรGอขจัดความเสี่ยงตางๆ ดังกลาวได
เหตุแหงการผิดนัดของลูกคา
ลูกคาตกลงวากรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้เปนเหตุแหงการผิดนัด
(ก)
ลูกคาไมทําการชําระเงนหรGอสงมอบหลักทรัพย (ถามี) ตามที่ลูกคาตองชําระเงนหรGอสงมอบหลักทรัพยเมื่อถึงกําหนด
(ข)
ลูกคาไมปฏิบัติตามภาระหนาที่ขอใดขอหนึ่งหรGอทั้งหมดตามเอกสารธุรกรรม รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภท และลูกคาไมมี
การแก ไขเยียวยาเหตุการณดังกลาว ภายในระยะเวลาตามที่บรษัทฯ กําหนด นับจากวันที่เกิดกรณีการไมปฏิบัติดังกลาว (รวมถึงกรณีที่ลูกคาปฏิเสธที่จะ
ยอมรับขอเสนอที่ไดขอแก ไขขอตกลงที่กําหนดไวในขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละประเภทโดยบรษัทฯ) และ/หรGอ
ฝาฝนไมปฏิบัติตามขอเสนอดังกลาว และ/หรGอ ขอกําหนดอื่นใดที่บรษัทฯ กําหนด
(ค)
เมื่อลูกคา (1) เลิกกิจการ (2) ตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ลมละลาย หรGอเขาสูกระบวนการฟˆ‰นฟŠกิจการ ประนอมหนี้หรGอเขาทําความตกลงเพF่อประโยชนของ
เจาหนี้ ไมวาโดยสมัครใจหรGอโดยประการอื่นใด (3) เปนนิติบุคคลประเภทบรษัท ไดมีมติใหทําการชําระบัญชีหรGอเลิกกิจการ (4) มีการแตงตั้งผูชําระบัญชี ผู
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พMทักษทรัพยและผูจัดการ ผูควบคุมการจัดการหรGอเจาหนาที่ผูจัดการลูกคาหรGอทรัพยสินของลูกคา ไมวาทั้งหมดหรGอบางสวน (5) มีการเรbยกประชุมเพF่อ
พMจารณามีมติใหเลิกกิจการของลูกคาดวยความสมัครใจ หรGอมีการดําเนินการไมวาในลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงคเพF่อหรGออาจสงผลใหมีการเลิก
กิจการ การชําระบัญชี การพMทักษทรัพย หรGอการควบคุมจัดการลูกคาโดยผลทางศาล หรGอ (6) ดําเนินการใดๆ หรGอถูกดําเนินการใดๆ ซึ่งกอใหเกิดผล
ใกลเคียงกันกับกรณีใดกรณีหนึ่งดังกลาวขางตน ในกรณีที่ลูกคาเปนบุคคลธรรมดา ใหหมายความรวมถึงการที่ลูกคาตาย หรGอตกเปนผูวกลจรต หรGอการ
ที่ลูกคาหรGอกองทรัพยสินของลูกคาจะถูกจัดการในลักษณะใดๆ ตามกฎหมาย
(ง)
เมื่อคํารับรองและคํายืนยันของลูกคาที่ลูกคาไดให ไว หรGอที่ลูกคาไดรับรองและยืนยันหรGอถือวาไดรับรองหรGอยืนยันซํ้าอีก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กําหนด
ในขอ 4 ของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอภายใตเอกสารธุรกรรมใดๆ หรGอเอกสารและขอมูลที่ลูกคามอบใหแกบรษัทฯ รวมถึงขอมูลในแบบคําขอเปด
บัญชีลูกคา ไมถูกตอง ไมครบถวน กอใหเกิดการสําคัญผิดหรGอไมเปนความจรงในประการใดๆ หรGอมีการปกปดขอมูลอันควรแจงไมวาทั้งหมดหรGอบางสวน
(จ)
เมื่อลูกคาผิดนัด เกิดเหตุแหงการผิดนัด หรGอเกิดเหตุการณในทํานองเดียวกันในสวนของลูกคาภายใตเอกสารธุรกรรมและ/หรGอ ภายใตขอกําหนดเพMNมเติมที่
เกี่ยวของกับธุรกรรมใด ๆ และ/หรGอภายใตธุรกรรมไมวาประเภทใดตามเอกสารธุรกรรม
(ฉ)
เมื่อบรษัทฯ พMจารณาเห็นควร เพF่อปองกันและยับยั้งสภาพการทําธุรกรรมที่ผิดปกติ พฤติกรรมการทําธุรกรรมของลูกคาที่ ไมเหมาะสมหรGอไมชอบดวย
กฎหมายหรGอการกระทําของลูกคาที่ฝาฝนกฎหมาย หรGอการทําธุรกรรมของลูกคาซึ่งขัด หรGออาจขัดตอความสงบเรbยบรอยหรGอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนในเรG่องที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม ไมวาเปนธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ ตลาดอนุพันธ หรGอการทําธุรกรรม
ของลูกคาที่กอใหเกิดหรGออาจกอใหเกิดความผันผวนแกราคาในการทําธุรกรรมนั้นๆ ในตลาดหลักทรัพย และ/หรGอตลาดอนุพันธ ใหแตกตางไปจากสภาพ
ตลาดโดยปกติ หรGอลูกคามีการกระทําหรGอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรGออาจเปนการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(ช)
เมื่อลูกคามิได ใหขอมูล แสดงตน หรGอกรอกแบบฟอรมภาษีตางๆ (รวมถึงแตไมจํากัดเพ…ยงแบบฟอรมภาษีของประเทศสหรัฐอเมรกา) กับบรษัทฯ ตามที่
บรษัทฯ รองขอเพF่อใหบรษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งขอผูกพัน หรGอขอสัญญาใดๆ ที่บรษัทฯ ไดเขาทํากับหนวยงานของรัฐ (ทั้งในและ
ตางประเทศ) รวมถึงแต ไมจํ ากัด เพ…ยงหน าที่ ของบรษั ทฯ ในการเปดเผยขอมู ลตามกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมรกา (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) หรGอกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งบรษัทฯ มีหนาที่หรGอขอผูกพันที่ตองดําเนินการภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย
ระเบียบ ขอผูกพัน หรGอขอสัญญาดังกลาว ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ซ)
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงนของลูกคา ซึ่งบรษัทฯ เห็นวาอาจกระทบตอความสามารถของลูกคาใน
การปฏิบัติตามภาระหนาที่ใดๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม
(ฌ) ลูกคามีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้ หรGอบรษัทฯ มีเหตุอันควรสงสัยวาลูกคามีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้
(1)
การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรGอความผิดฐานฟอกเงนตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงน ไมวาจะเปนกฎหมาย
ไทยหรGอกฎหมายตางประเทศ
(2)
มีพฤติการณกอการราย หรGอใหการสนับสนุนทางการเงนแกการกอการราย หรGอถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินทั้งในสวนของตน ในกิจการ
ที่ตนมีอํานาจควบคุม หรGอในฐานะผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน ตามที่กําหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงนแกการกอการราย ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรGอกฎหมายตางประเทศ
(3)
ถูกยึดหรGออายัดทรัพยสินตามคําสั่งโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ญ) เหตุการณอื่นใด ที่กําหนดไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภท
ลูกคาตกลงที่จะแจงใหบรษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรในทันที เมื่อเกิดหรGออาจเกิดเหตุแหงการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งขางตน
หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระบุในขอ 11.1 แมลูกคาจะมิไดแจงใหบรษัทฯ ทราบตามขอ 11.2 บรษัทฯ สงวนสิทธิที่ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรGอหลาย
อยางดังตอไปนี้ได โดยไมตองมีการบอกกลาวใดๆ ใหลูกคาทราบ
(ก)
การระงับการทําธุรกรรมในบัญชีของลูกคาเปนการชั่วคราว หรGอยกเลิกบัญชีของลูกคาและ/หรGอ
(ข)
นําบัญชีใดๆ ของลูกคามารวมเขาดวยกัน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการรวมในลักษณะใดๆ หรGอในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไมจําตองบอกกลาวใหลูกคาทราบลวงหนา
และหักกลบ หักไว โอน หรGอใชเงน หลักทรัพย หลักประกัน หรGอทรัพยสินใดๆ ในบัญชีหนึ่งบัญชีใดของลูกคา และ/หรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคามีอยูกับบรษัทฯ
เพF่อหักชําระหนี้หรGอเพF่อชดเชยความรับผิดของลูกคาที่มีตอบรษัทฯ ไมวาจะเปนความรับผิดทางภาษี หรGอความรับผิดตอหนวยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและ
ตางประเทศ) ทั้งนี้ ไมวาภาระหนี้และความรับผิดดังกลาวไดเกิดข@้นแลวหรGอจะเกิดมีข@้นในภายหนา หรGอมีลักษณะเปนหนี้ประธานหรGอหนี้อ†ปกรณ ไมวาหนี้และ
ความรับผิดนั้นจะมีหรGอไมมีหลักประกัน หรGอเปนหนี้หรGอความรับผิดที่รวมกันหรGอแยกออกจากกันก็ตาม และ/หรGอ
(ค)
ขาย บังคับขาย หรGอดําเนินการใดๆ กับหลักประกันตามเงG่อนไขที่กําหนดในขอ 8 หรGอกับทรัพยสินของลูกคาเพF่อนําเงนมาหักชําระหนี้สินที่มีคางอยู กับ
บรษัทฯ (ตราบเทาที่สามารถดําเนินการไดตามกฎหมาย) และ/หรGอ
(ง)
บอกเลิกธุรกรรมระหวางบรษัทฯ กับลูกคาเกี่ยวกับบัญชีการทําธุรกรรมใดๆ และ/หรGอบัญชีอื่นใดที่ลูกคามีอยูกับบรษัทฯ ทั้งหมดหรGอบางสวน และเรbยกรอง
ใหลูกคาชําระหนี้ทั้งหมดจนครบถวนพรอมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกคาเปนหนี้อยูภายใตหรGอตามบัญชีดังกลาว โดยใหถือวาหนี้ดังกลาวเปนหนี้ที่ถึงกําหนด
ชําระโดยพลัน ซึ่งลูกคาจะตองชําระใหแกบรษัทฯ ในทันที และ/หรGอ
(จ)
ชําระบัญชีทั้งหมดที่ลูกคาไดซื้อไว หรGอที่บรษัทฯ ไดยึดถือไวเพF่อลูกคา หรGอที่ลูกคามีอยูกับบรษัทฯ ในบัญชีใดๆ ทั้งนี้ โดยบรษัทฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ตอ
ลูกคาสําหรับการดําเนินการดังกลาว และ/หรGอ
(ฉ)
ในกรณีที่เหตุแหงการผิดนัดของลูกคาดังกลาวมีผลใหบรษัทฯ มีหนาที่ภายใตกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งขอผูกพัน หรGอขอสัญญาใดๆ ที่บรษัทฯ ไดเขาทํากับ
หนวยงานของรัฐ (ทั้งในและตางประเทศ) โดยไมจํากัดเพ…ยงหนาที่ของบรษัทฯ ในการเปดเผยขอมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมรกา (Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)) ซึ่งบรษัทฯ มีหนาที่หรGอขอผูกพันที่ตองดําเนินการใดๆ โดยในกรณีดังกลาวใหบรษัทฯ มีสิทธิ (1) ดําเนินการ
ตามที่กําหนดในขอผูกพันหรGอขอสัญญาดังกลาวตอลูกคาได (ซึ่งรวมถึงการหักจํานวนเงนจากผลประโยชน หรGอการหักจากทรัพยสินของลูกคาที่มีอยูกับ
บรษัทฯ หรGอจํานวนเงนใดๆ ที่บรษัทฯ มีหนาที่ตองชําระตอลูกคา ไมเกินกวาจํานวนเงนที่บรษัทฯ จะตองดําเนินการภายใตกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งขอ
ผูกพัน หรGอขอสัญญาดังกลาวนั้น) และ/หรGอ (2) เลิกธุรกรรมที่เกี่ยวของกอนกําหนด ทั้งนี้ บรษัทฯ จะไมรับผิดชอบความเสียหาย หรGอคาใชจายใดๆ ที่เกิด
ข@้นกับลูกคา ไมวาโดยทางตรงหรGอทางออมกอนการเลิกธุรกรรมกอนกําหนดนั้น
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12.

การดําเนินการของบรษัทฯ
บรษัทฯ เปนบรษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพ…ยง การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา การคาหลักทรัพย การเปนที่ปร@กษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพยและกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย ซึ่งบรษัทฯ ดําเนินการโดยตรงหรGอผาน
บรษัทในเครGอ บรษัทฯ และบรษัทในเครGออาจทําการซื้อขายตราสารหนี้ ตราสารทุน หรGอตราสารทางการเงนอื่นๆ (หรGอตราสารอนุพันธที่เกี่ยวของ) ของตนเองหรGอ
ของบุคคลหรGอนิติบุคคลที่เปนลูกคาของบรษัทฯ และไมวาในเวลาใดๆ อาจดํารงสถานะซื้อหรGอขายในหลักทรัพยหรGอตราสาร หรGออาจเขาเปนคูสัญญาในการทํา
ธุรกรรมเพF่อลูกคา ดังนั้น ผลประโยชนของบุคคลตางๆ ที่กลาวมาขางตนนี้ จ@งอาจขัดแยงกับผลประโยชนของลูกคาได

13.

เหตุสุดวสัย
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมตองรับผิดชอบสําหรับความสูญเสียใดๆ ไมวาโดยตรงหรGอโดยออมที่เกิดข@้นแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวสัยที่ทําให
คูสัญญาฝายนั้นไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดภายใตเอกสารธุรกรรมได

14.
14.1

ความเสี่ยง และการใชดุลพMนิจของลูกคาในการตัดสินใจ
ลูกคาไดรับทราบและไดเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข@้นจากการทําธุรกรรมตามเอกสารรายงานการเปดเผยความเสี่ยงที่แนบทายขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมแตละประเภทเปนอยางดีแลว โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรมทั้งหมด
ลูกคาตกลงและยอมรับวา ในการลงทุน การกําหนดวัตถุประสงคและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเปนอยางยิNง ลูกคารับทราบวาชุด
คําถามเรG่องลักษณะของนักลงทุนที่บรษัทฯ ไดจัดทําข@้นเพF่อชวยใหลูกคาทราบถึงวัตถุประสงค ในการลงทุน รูปแบบการจัดสรรเงนลงทุนที่เหมาะสม และระดับความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและทางเลือกในการลงทุนเฉพาะของลูกคาแตราย ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนพF้นฐานสําคัญสําหรับการจัดสรรเงนลงทุนอยางเหมาะสมและกําหนด
รายละเอียดของแผนการลงทุนที่ชัดเจน
การตอบคําถามไมครบทุกขออาจมีผลใหลูกคาไมสามารถสงคําสั่งจองซื้อ หรGอคําสั่งซื้อขายเพF่อการทําธุรกรรมบางประเภทได ทั้งนี้ ตามประกาศของ ก.ล.ต. และ
อาจมีผลใหการลงทุนของลูกคาไมเปนไปตามรูปแบบการจัดสรรเงนลงทุนที่เหมาะสมของลูกคา
อยางไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกคาอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการลงทุน และ/หรGอระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกคาที่
เปนผลมาจากการทําชุดคําถาม รวมถึงผลการประเมินที่จะไดรับแจงจากบรษัทฯ ที่เกี่ยวของ ซึ่งการตัดสินใจลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งของลูกคาที่อาจไมสอดคลอง
กับวัตถุประสงค และ/หรGอระดับความเสี่ยงที่ไดรับจากผลการประเมินของชุดคําถาม ลูกคาตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข@้นจากการตัดสินใจลงทุนนั้นเอง
นอกจากนี้ ลูกคาตกลงให บรษั ทฯ ถือเอาขอมูลที่ ลูกคาได ใ ห ไว ณ วันที่ทําการประเมินตามชุ ดคํ าถามเป นขอ มูลล าสุ ด และหากมีการเปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค ในการลงทุน ประสบการณ ในการลงทุน ฐานะการเงน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน หรGอสิNงใดๆ ที่อาจกระทบตอรูปแบบการจัดสรรเงนลงทุน
หรGอระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของลูกคา ลูกคาจะดําเนินการแจงตอบรษัทฯ เพF่อขอทบทวนชุดคําถามใหมโดยทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกคามิไดแจงตอบรษัทฯ เพF่อขอ
ทบทวนชุดคําถามใหม ลูกคาตกลงยอมรับความเสี่ยงและผลกระทบทีอ่ าจเกิดข@้นจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวซึ่งรวมถึงผลการขาดทุนจากการตัดสินใจลงทุนที่
ไมสอดคลองกับรูปแบบการจัดสรรเงนลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของลูกคา
ลูกคายืนยันวาในการเขาทําธุรกรรมแตละธุรกรรมโดยลูกคานั้น ลูกคาไดเขาทําเพF่อประโยชนของลูกคา และโดยการใชดุลพMนิจการตัดสินใจของลูกคาเอง (รวมถึง
การพMจารณาวาธุรกรรมที่ ไดเขาทําดังกลาวนั้นจะเหมาะสมและเปนประโยชนกับลูกคาหรGอไม) ทั้งนี้ แมวาลูกคาอาจไดรับขอมูล หรGอไดรับการสื่อสารจากบรษัทฯ
เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ก็ ไมถือเปนคําปร@กษาดานการลงทุนหรGอคําแนะนําเพF่อการลงทุนใดๆ ตอลูกคา และ มิไดดําเนินการเพF่อยืนยัน หรGอเปนการชักชวนเพF่อใหลูกคา
เขาทําธุรกรรมกับบรษัทฯ ภายใตเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของ
ลูกคายืนยันวาลูกคามีความสามารถ ความรูและความเขาใจ ถึงขอตกลง เงG่อนไขตางๆ รวมทั้งความเสี่ยงของธุรกรรมตางๆ (ไมวาโดยลูกคาเอง หรGอจากการไดรับ
คําปร@กษาจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของของลูกคา) และมิไดใชดุลพMนิจหรGอตัดสินใจเขาทําธุรกรรมใดๆ จากขอมูลหรGอการสื่อสารของบรษัทฯ ดังกลาวนั้นเพ…ยงปจจัย
เดียว

14.2

14.3

15.
15.1

15.2

15.3
15.4

การบอกเลิกธุรกรรมและผลของการบอกเลิกธุรกรรม
เวนแตจะไดมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภท ธุรกรรมระหวางบรษัทฯ และลูกคาจะมีผลสิ•นสุดลงเมื่อ
(ก)
เกิดกรณีเหตุแหงการผิดนัดใดๆ เกิดข@้นตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ หรGอตามที่ระบุไว ในขอกําหนดเพMNมเติมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมแตละประเภท และ
บรษัทฯ ใชสิทธิในการบอกเลิกธุรกรรมใดๆ ทั้งนี้ บรษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรGอทุกธุรกรรมที่บรษัทฯ ไดเขาทํากับลูกคาภายใต
เอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด หรGอ
(ข)
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสงหนังสือแจงบอกเลิกธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรGอทุกธุรกรรม ถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนเวลาอยางนอย 7 วัน
แมมีการบอกเลิกธุรกรรมแลว ลูกคายังคงผูกพันการบอกเลิกธุรกรรมจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินการใดๆ ที่ ไดดําเนินการไปโดยชอบแลว หรGอที่อยูในระหวาง
การดําเนินการกอนไดรับหนังสือแจงการบอกเลิกธุรกรรมและไมสามารถเพMกถอนได และรับผิดชอบตอผลแหงการดําเนินการดังกลาว (รวมถึงความรับผิด การชดใช
ภาระหนี้ตางๆ หรGอคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของ)
การบอกเลิกธุรกรรมใด ๆ ไมเปนการปลดคูสัญญาฝายใดจากภาระผูกพันที่มีอยูหรGอความรับผิดใดๆ (รวมถึงความรับผิดซึ่งเปนผลมาจากการละเมิด) ตาม
ขอกําหนดของเอกสารธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดเกิดข@้นกอนหนานั้น จนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดและชําระเงนจนครบถวนแลว
เมื่อธุรกรรมใดๆ สิ•นสุดลง บรษัทฯ มีสิทธิดังนี้
(ก)
ชําระและปดบัญชีใดๆ หรGอทั้งหมดของลูกคาที่ลูกคาซื้อไว หรGอที่บรษัทฯ ไดยึดถือไวเพF่อลูกคา หรGอที่ลูกคามีอยูกับบรษัทฯ ในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่
ไดสิ•นสุดลงนั้น ทั้งนี้ โดยบรษัทฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ตอลูกคาสําหรับการดําเนินการดังกลาว และเรbยกรองใหลูกคาชําระเงนทั้งหมดจนครบถวน พรอม
ทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดที่ลูกคาเปนหนี้ภายใตบัญชีที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดสิ•นสุดลงนั้นๆ
(ข)
นําเงนที่ไดจากการขาย การชําระบัญชีใดๆ หรGอการจําหนายทรัพยสินในบัญชีอื่นใดที่ลูกคามีอยูกับบรษัทฯ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดสิ•นสุดลงนั้น มาชําระหนี้
ทั้งหมดที่ถึงกําหนดชําระแลวหรGอถูกถือวาถึงกําหนดชําระโดยพลัน ซึ่งลูกคาตองชําระใหแกบรษัทฯ
(ค)
กําหนดใหหนี้ภายใตธุรกรรมที่สิ•นสุดลงดังกลาวนั้นถึงกําหนดชําระทันที และใหคูสัญญามีสิทธิดําเนินการหักกลบลบหนี้สําหรับหนี้ระหวาง บรษัทฯ และ
ลูกคาทั้งหมดภายใตธุรกรรมที่สิ•นสุดลงดังกลาว โดยใหดําเนินการหักกลบลบหนี้ตามเงG่อนไขที่กําหนดในขอ 3.4 ของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ และเงG่อนไข
ภายใตเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกรรมดังกลาว และเมื่อคูสัญญาดําเนินการหักกลบลบหนี้แลว ใหจํานวนเงนที่ ไดหักกลบลบหนี้กันแลวนั้นถือวา
13 - 35

ไดรับการชําระและปลดภาระหนี้สินในการชําระเงนระหวางกันจากการหักกลบลบหนี้ดังกลาว และใหคูสัญญาที่มีหนาที่ชําระเงนในจํานวนที่เหลือ ชําระเพ…ยง
จํานวนเงนสุทธิที่พ^งตองชําระตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอื่น
16.
16.1
16.2
17.
17.1

17.2

17.3

คําบอกกลาว
จดหมาย คําบอกกลาว และเอกสารใดๆ ที่บรษัทฯ จัดสงใหแกลูกคาตามที่อยู หรGอที่อยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ของลูกคา ซึ่งลูกคาไดแจงไว
กับบรษัทฯ และ/หรGอจัดสงใหแกลูกคาตามวธีการอื่นใดที่บรษัทฯ เห็นสมควร ใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว
ในกรณีที่ลูกคาเปลี่ยนแปลงหรGอแก ไขที่อยู หรGอที่อยูสําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email Address) ของลูกคา ซึ่งไดแจงไวกับบรษัทฯ ตามขอ 16.1 ลูกคาจะตอง
แจงใหบรษัทฯ ทราบเปนหนังสือหรGอดวยวธีการอื่นใดตามที่บรษัทฯ กําหนดโดยทันที
การแก ไขเพMNมเติม
เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ ลูกคาตกลงยินยอมใหเปนดุลพMนิจของบรษัทฯ ในการแก ไขเพMNมเติมขอกําหนดในเอกสารธุรกรรมได
โดยบรษัทฯ จะตองสงคําบอกกลาวใหแกลูกคาตามวธีการที่บรษัทฯ เห็นสมควรอยางนอย 7 วันลวงหนากอนวันที่บรษัทฯ จะทําการแก ไขเพMNมเติมขอกําหนดและ
เงG่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ (ก) หากการแก ไขเพMNมเติมดังกลาวเปนการแก ไขเพF่อใหเปนไปตามกฎหมาย ใหถือวาลูกคาไดยินยอมในการแก ไขเพMNมเติมดังกลาวเมื่อคําบอกกลาว
ดังกลาวไดสงถึงลูกคา และ (ข) หากเปนการแก ไขเพMNมเติมในกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดในขอ (ก) ขางตนใหถือวา หากลูกคาไมมีหนังสือโตแยงคัดคานการแก ไขเพMNมเติม
อยางสมเหตุสมผล ดังกลาวมายังบรษัทฯ กอนวันที่บรษัทฯ จะทําการแก ไขเพMNมเติมตามระยะเวลาที่กําหนดขางตน ใหถือวาลูกคาไดตกลงยอมรับการแก ไขเพMNมเติม
ขอกําหนดและเงG่อนไขดังกลาว
ลูกคา ตกลงใหบรษัทฯ มีสิทธิที่จะแก ไขคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงสําหรับการทําธุรกรรมใดๆ เพF่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรGอเพF่อใหเหมาะสมกับการทํา
ธุรกรรมแตละประเภทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บรษัทฯ จะประกาศรายละเอียดของคูมือและ/หรGอเอกสารชี้แจงสําหรับการทําธุรกรรมที่ ไดแก ไขเพMNมเติมไว ในเว็บไซตของ
บรษัทฯ และใหถือวาลูกคาไดรับทราบคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงที่แก ไขดังกลาวแลวนับแตวันที่บรษัทฯ ประกาศในเว็บไซตของบรษัทฯ ในกรณีที่การแก ไขดังกลาว
เปนการแก ไขเพF่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรGอเพF่อใหเปนไปตามการแก ไขของกฎหมาย ใหคูมือและ/หรGอเอกสารชี้แจงที่แก ไขดังกลาวมีผลใชบังคับทันทีที่
บรษัทฯ ประกาศในเว็บไซตของบรษัทฯ ในกรณีการแก ไขอื่นๆ หากลูกคาไมไดคัดคานภายในระยะเวลา 15 วัน นับแตวันที่ บรษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต หรGอลูกคา
ยังคงเขาทําธุรกรรม หรGอใชบรการของบรษัทฯ ตอไป ใหถือวาลูกคาไดตกลงยอมรับการแก ไขเพMNมเติมคูมือ และ/หรGอเอกสารชี้แจงดังกลาว
บรษัทฯ จะสงขอกําหนดในเอกสารธุรกรรมที่ไดแก ไขเพMNมเติมดังกลาวใหแกลูกคา ไมวาลูกคาจะไดตกลงเขาทําธุรกรรมที่มีการแก ไขเพMNมเติมขอกําหนดดังกลาวนั้นกับ
บรษัทฯ หรGอไม

18.

การแยกสวน และกรณีที่ขอความในเอกสารธุรกรรมขัดแยงกัน
ความไมสมบูรณ หรGอความไมสามารถบังคับใชของขอตกลงใดๆ ใหมีผลเฉพาะสวนที่ไมสามารถบังคับได หรGอไมสมบูรณดังกลาว โดยไมมีผลกระทบตอการบังคับใช
และความสมบูรณของขอตกลงในสวนอื่นของขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้

19.
19.1

การเปดเผยขอมูล
ลูกคาตกลงและยินยอมใหบรษัทฯ เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลูกคา บัญชีเพF่อการทําธุรกรรมของลูกคา บัญชีกองทุนใดๆ ที่ลูกคามีหรGอจะมีอยูกับบรษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนใดๆ และธุรกรรมตางๆ ภายใตเอกสารธุรกรรม หรGอธุรกรรมของลูกคาตามธุรกิจหลักทรัพยอื่นๆ ที่บรษัทฯ ไดรับและเก็บรักษาไว ไมวาในรูปแบบใดๆ
ตามที่กฎหมายกําหนดใหแกหนวยงานที่กํากับดูแลบรษัทฯ ได นอกจากนี้ ลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ เปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกผูสอบบัญชีหรGอที่ปร@ กษาที่
เกี่ยวของของบรษัทฯ เพF่อวัตถุประสงค ในการบรหารความเสี่ยงของบรษัทฯ หรGอใหแกบรษัทในเครGอหรGอบรษัทที่เกี่ยวของกับบรษัทฯ หรGอตัวแทนของบรษัทฯ หรGอ
บรษัทคูสัญญากับบรษัทฯ เพF่อการวเคราะหและบรการสินเชื่อ จัดฐานขอมูล เก็บรวบรวมสถิติการใหบรการ พัฒนาบรการ หรGอการสงเสรมการขายของบรษัทฯ
หรGอบรษัทที่เกี่ยวของกับบรษัทฯ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนดไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรGอกฎหมายตางประเทศ หากเกี่ยวของกับบรษัทฯ
รวมถึงคําสั่งศาล องคกร หรGอหนวยงานใดๆ ที่บรษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองใหขอมูลดังกลาว (ไมวาในปจจŒบันหรGอในอนาคต) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการ
เปดเผยขอมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมรกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรGอกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเชนเดียวกัน ซึ่ง
บรษัทฯ มีหรGออาจมีขอผูกพันใดๆ ที่จะตองดําเนินการเปดเผยขอมูลดังกลาว อีกทั้ง ลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ เปดเผยขอมูลดังกลาวใหแก ตัวแทน บรษัทยอย
บรษัทรวมของบรษัทฯ หรGอบรษัทภายนอกที่บรษัทฯ จัดจางเพF่อใหบรการแกบรษัทฯ เพF่อวัตถุประสงค ในการใหบรการของบรษัทภายนอก รวมถึงเพF่อการ
ดําเนินการตรวจสอบหรGอจัดทํารายงานตามที่กําหนดในกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมรกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))
นอกเหนือจากขอตกลงยินยอมเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในขอ 19.1 ลูกคาตกลงจะดําเนินการทุกวถีทางเพF่อจัดใหมี แจง และจะสงมอบหรGอจัดใหมีการสงมอบ
บรรดาขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ตามที่รองขอโดยบรษัทฯ ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับฝากหลักทรัพย
นายทะเบียนหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หนวยงานกํากับดูแล หรGอบุคคลที่มีสิทธิรองขอขอมูลหรGอเอกสารดังกลาวแกบรษัทฯ
การเปดเผยขอมูลของลูกคาตามที่กําหนดในวรรคกอนและในขอ 19.1 ใหขอมูลของลูกคาดังกลาวหมายรวมถึงแตไมจํากัดเพ…ยง
(ก)
ขอมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แทจรงของลูกคาและผูรับประโยชนจากการทําธุรกรรมของลูกคาทุกรายทุกทอด
(ข)
วัตถุประสงคในการทําธุรกรรมของลูกคา
(ค)
ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของลูกคา ไมวาการทําธุรกรรมดังกลาวจะกระทําผานบรษัทฯ หรGอไมก็ตาม ในกรณีที่ลูกคาทําธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา ใหรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ลูกคาซื้อขายดวย
(ง)
ในกรณีที่ลูกคาเปนผูดําเนินการสั่งซื้อขายเพF่อบุคคลอื่นหลายรายหรGอหลายทอดผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกคาตกลงยินยอมที่
จะแจง จัดหา จัดทําและใหขอมูลตาม (ก) ถึง (ค) ของบุคคลอื่นซึ่งเปนลูกคาที่แทจรงทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกคารูหรGอควรรูเนื่องจากการเปน
ผูดําเนินการเชนนั้น พรอมทั้งจัดทําคําชี้แจงเพF่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวใหแก บรษัทฯ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หนวยงานกํากับดูแล หรGอบุคคลที่มีสิทธิรองขอขอมูลหรGอเอกสารดังกลาว เมื่อมีการรองขอ หรGอ
เพF่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานดังกลาวกําหนด
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คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ลูกคาตกลงจะชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของทั้งหลาย รวมถึงคาบรการในอัตราที่บรษัทฯ กําหนดในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรGอตามที่บรษัทฯ จะแจงใหลูกคา
ทราบเปนครั้งคราวไป โดยคาธรรมเนียมและคาตอบแทนนั้น ใหรวมถึงแตไมจํากัดเพ…ยงจํานวนเงนที่บรษัทฯ พ^งตองชําระใหแกตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพันธ ศูนย
รับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชีหรGอหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ และลูกคาตกลงชําระเงนประเมิน เงนเรbยกเก็บ ภาษีและอากรแสตมปที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของหรGอเกี่ยวเนื่องกับหรGอเกิดข@้นจากขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ซึ่งบรษัทฯ เขาทําในนามของลูกคา และคาใชจายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดข@้นกับบรษัทฯ ใน
การบังคับภาระผูกพันใดๆ ของลูกคาตามขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เวนแตจะตกลงกันเปนอยางอื่น โดยลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมใหบรษัทฯ ตามวธีการ
เงG่อนไข และระยะเวลาที่บรษัทฯ กําหนด
ลูกคาตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายที่กําหนดในขอ 20.1 ใหแกบรษัทฯ ณ ที่อยูของบรษัทฯ และภายในระยะเวลาและวธีการที่บรษัทฯ แจงใหลูกคา
ทราบ ทันที โดยจะตองชําระเปนเงนที่สามารถโอนตอไปไดโดยไมมีขอจํากัด ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายจะตองไมมีการหักหรGอหัก ณ ที่จายใดๆ
หากลูกคาไมชําระเงนจํานวนใดใหแกบรษัทฯ เมื่อถึงกําหนด บรษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยบนจํานวนเงนที่คางชําระไดในอัตราที่บรษัทฯ ไดตกลงไวกับลูกคา และในกรณี
ที่ไมมีการตกลงกันดังกลาว ใหอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ของลูกคาเปนอัตราเทากับอัตราที่บรษัทฯ แจงตอลูกคาครั้งลาสุดโดยใหบรษัทฯ มีดุลพMนิจในการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกลาวเทาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของอนุญาต ทั้งนี้ ในการคํานวณดอกเบี้ยดังกลาว ใหคิดตามจํานวนวันที่ถัดจากวันที่กําหนดชําระ
ตามวธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานทางธนาคารและใหคํานวณโดยนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระเงนจํานวนดังกลาวจนถึงวันที่บรษัทฯ ไดรับชําระเงนจากลูกคาจนครบถวน
คําบอกกลาวชําระหนี้หรGอคําบอกกลาวใดๆ ของบรษัทฯ ที่ลงนามโดยกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนที่มีอํานาจของบรษัทฯ ที่ระบุจํานวนเงนที่ถึง
กําหนดตองชําระโดยลูกคา ใหถือเปนหลักฐานเบื้องตนของคําบอกกลาวชําระหนี้หรGอคําบอกกลาวใดๆ ของบรษัทฯ ที่ถูกตอง
ในกรณีที่บรษัทฯ มีหนาที่ตามกฎหมาย (ไมวาในหรGอตางประเทศ) (รวมถึงแต ไมจํากัดเพ…ยงกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมรกา (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) รวมทั้งขอผูกพัน หรGอขอสัญญาใดๆ ที่บรษัทฯ ไดเขาทํากับหนวยงานของรัฐ (ทั้งในและตางประเทศ) (รวมถึงแตไมจํากัดเพ…ยงกฎหมาย
ภาษีของประเทศสหรัฐอเมรกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) ที่จะตองหักภาษี หรGอหักเงนจากจํานวนเงนใดๆ หรGอการชําระเงนใดๆ ที่
บรษัทฯ จะตองชําระใหแกลูกคา ลูกคาตกลงใหบรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการหักภาษี หรGอหักจํานวนเงนดังกลาว โดยบรษัทฯจะไมมีหนาที่รับผิดชอบชดเชยภาษี หรGอ
จํานวนเงนดังกลาวใหแกลูกคาเพMNมเติม
ในกรณี ที ่ ลู กค ามี หน าที่ ตามกฎหมาย (ไม ว  าในหรG อ ต างประเทศ) (รวมถึ ง แต ไ ม จํ ากั ด เพ… ยงกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐ อเมรกา (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)) ที่จะตองหักภาษี หรGอหักเงนจากจํานวนเงนใดๆ จากคาธรรมเนียม หรGอการชําระเงนใดๆ ที่ลูกคาจะตองชําระใหแกบรษัทฯ ลูกคาจะตอง
แจงใหแกบรษัทฯ ทราบถึงภาระดังกลาว และจะตองรับผิดชอบชําระจํานวนเงนในสวนที่หักออกดังกลาว เพMNมเติมใหแกบรษัทฯ เพF่อใหบรษัทฯ ไดรับชําระเงนเต็มจํานวน
เสมือนมิไดมีการหักภาษี หรGอหักจํานวนเงนใดๆ และจะตองนําสงหลักฐานใหแกบรษัทฯ เพF่อแสดงวาลูกคาไดชําระภาษีและนําสงภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวของนั้นแลว
จํานวนเงนและอัตราทั้งหลายที่ระบุไวในเอกสารธุรกรรมเปนจํานวนที่ไมรวมภาษีมูลคาเพMNม (ถามี) นอกจากนี้ คูสัญญาฝายที่ไดรับการชําระเงนจากคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งจะตองจัดเตรbยมใบกํากับภาษีใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเพF่อเปนหลักฐานการเรbยกเก็บภาษีมูลคาเพMNมตามแบบและขอความที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
ขอกําหนดอื่นๆ
ลูกคาตกลงที่จะแจงใหบรษัทฯ ทราบตามวธีการที่บรษัทฯ กําหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ในเอกสารการเปดบัญชีลูกคาหรGอขอมูลใดๆ ที่ลูกคาไดแจง
มายังบรษัทฯ กอนหนานี้ ทั้งนี้ ลูกคาตกลงและรับทราบวาในการติดตอและผูกพันตนระหวางลูกคาและบรษัทฯ บรษัทฯ จะยึดถือขอมูลใดๆ ซึ่งบรษัทฯ ถือวาลูกคาได
ให ไวแกบรษัทฯ ในกรณีที่บรษัทฯ เห็นสมควร บรษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบรายละเอียด และ/หรGอขอมูลใดๆ ที่ลูกคาไดให ไวแกบรษัทฯ และ/หรGอขอมูลที่เกี่ยวของกับบัญชี
ของลูกคา
ลูกคาตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนด และ วธีปฏิบัติที่บรษัทฯ และ/หรGอเจาของขอมูลจะกําหนดหรGอไดแจงไวในเว็บไซตของบรษัทฯ ทั้งนี้ บรษัทฯ อาจ
แก ไขเพMNมเติมขอกําหนดและเงG่อนไขของบรษัทฯ ไดโดยประกาศแก ไขเพMNมเติมไวในเว็บไซต
ในการชําระหนี้หรGอการดําเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกคาใหกระทําโดยใชเงนสกุลบาท ซึ่งเปนสกุลเงนที่ถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทยในขณะนี้ หรGอสกุลเงนอื่น
ใดที่บรษัทฯ อาจกําหนดเพMNมเติมในภายหลัง โดยลูกคาตกลงและยินยอมชําระหนี้ใดๆ ที่ลูกคามีอยูกับทางบรษัทฯ ตามวธีการ เงG่อนไข และภายในระยะเวลาที่บรษัทฯ
กําหนด
ในกรณีที่จะตองดําเนินการเพF่อแลกเปลี่ยนเงนระหวางสกุลเงนบาทกับสกุลเงนตางประเทศ ลูกคาตกลงใหบรษัทฯ ดําเนินการแลกเปลี่ยนเงนตราหรGอใชอัตรา
แลกเปลี่ยนของสถาบันการเงนที่บรษัทฯ เปนผูกําหนดได ลูกคาตกลงยอมรับความเสี่ยงใดๆ ตอผลขาดทุน ความสูญเสีย หรGอความเสียหาย หรGอคาใชจายใดๆ อัน
เปนผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงนสกุลหนึ่งไปเปนเงนในอีกสกุลหนึ่งที่อาจเกิดข@้นในบัญชีของลูกคา
ในกรณีที่ลูกคานําเช็ค และ/หรGอ ตราสารอื่นใด มาวางไวแกบรษัทฯ โดยมีเจตนาใหบรษัทฯ นับเปนเงนสดนั้น บรษัทฯ จะถือวาเช็ค และ/หรGอ ตราสารอื่นใดนั้นเปนเงน
สดก็ตอเมื่อบรษัทฯ สามารถเรbยกเก็บเงนตามเช็ค และ/หรGอ ตราสารอื่นใดนั้นไดเสียกอน โดยบรษัทฯ จะถือวาเช็ค และ/หรGอ ตราสารอื่นใดเปนเงนสดไดในวันที่บรษัทฯ
สามารถเรbยกเก็บเงนหรGอข@้นเงนไดแลว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกคาโอนเงนจากบัญชีของลูกคาที่เปดไวกับสถาบันการเงนอื่นมายังบรษัทฯ บรษัทฯ จะถือวาเปนเงนสด
ก็ตอเมื่อการโอนเงนดังกลาวเสร็จสมบูรณและบรษัทฯ ไดรับเงนนั้นๆ แลวเทานั้น
บรษัทฯ มีสิทธิยึดหนวงหรGอหักกลบลบหนี้ในเงน หลักทรัพย หลักประกัน และทรัพยสินใดๆ ของลูกคาที่บรษัทฯ ยึดถือไว ไมวาจะเปนการยึดถือไวเพF่อเก็บรักษาหรGอ
เพF่อวัตถุประสงคอื่นก็ตาม เพF่อใชเปนหลักประกันและภายใตบังคับของสิทธิยึดหนวงทั่วไปเพF่อประโยชนของบรษัทฯ หรGอเพF่อหนวยงานใดๆ ของรัฐ (ทั้งในและ
ตางประเทศ) ทั้งนี้ จนกวาลูกคาจะชําระหนี้ใหแกบรษัทฯ จนครบถวน
ในกรณีที่บัญชีของลูกคาไมมีการทํารายการ และ/หรGอมีทรัพยสิน และ/หรGอหลักทรัพย และ/หรGอหลักประกัน ในบัญชีของลูกคาไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงG่อนไขที่
บรษัทฯ กําหนด บรษัทฯ มีสิทธิเรbยกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการรักษาบัญชีตามอัตราที่บรษัทฯ กําหนดเปนคราวๆ โดยลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ มีอํานาจหัก
เงนจากบัญชีของบรษัทฯ เพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) ทั้งนี้ เวนแตลูกคาจะไดชําระคาธรรมเนียมดังกลาวใหแกบรษัทฯ
ภายใน 14 วัน นับจากที่ ไดรับแจงจากบรษัทฯ ถึงการเรbยกเก็บคาธรรมเนียมนั้น หากบรษัทฯ ไมสามารถหักเงนหรGอลูกคาไมชําระคาธรรมเนียมดังกลาวภายใน 14
วัน นับจากที่ไดรับแจงจากบรษัทฯ บรษัทฯ อาจใชดุลพMนิจที่จะปดบัญชีใดๆ ของลูกคา โดยบรษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบ และในกรณีที่ทรัพยสินของลูกคาที่เหลือเปน
เงนสด (หลังจากหักคาทําธุรกรรม คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ รวมถึงหนี้สินที่มีอยูกับบรษัทฯ จนครบถวนแลว) บรษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนสดดังกลาว
โดยการโอนเงนเขาบัญชีของลูกคา หรGอโดยเช็ค (แลวแตกรณี) ตามที่ลูกคาไดแจงไวกับบรษัทฯ ทั้งนี้ บรษัทฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินการดังกลาวขางตน (หากมี)
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22.

การสละสิทธิ
การที่ลูกคา หรGอบรษัทฯ ไมไดเรbยกใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรม หรGอเรbยกใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตามเอกสารธุรกรรมลาชา ไมถือเปน
การสละสิทธิ หรGอการไดรับการชดใช หรGอสละซึ่งขอกําหนดใดๆ ในเอกสารธุรกรรม

23.

การโอนสิทธิ
ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้เปนประโยชนและผูกพันบรษัทฯ ลูกคา รวมถึงผูรับโอนและผูสืบสิทธิของบรษัทฯ และลูกคา อยางไรก็ตาม ลูกคาจะโอนหรGอจําหนาย สิทธิ
หนาที่ และ/หรGอภาระผูกพันตามขอกําหนดและเงG่อนไขมิได หากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบรษัทฯ กอน และการโอนที่ขัดกับขอกําหนดนี้จะไมมี
ผลสมบูรณ

24.
24.1
24.2

กฎหมายที่ใชบังคับและอนุญาโตตุลาการ
ขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ใหใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย
ในกรณีที่มีขอพMพาททางกฎหมายระหวางบรษัทฯ และลูกคาซึ่งเกิดข@้นจากหรGอเกี่ยวของกับขอกําหนดและเงG่อนไขฉบับนี้ รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมของธุรกรรมแตละ
ประเภท คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวาบรษัทฯ หรGอลูกคาอาจยื่นคํารองตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพF่อขอใหมีการชี้ขาดขอพMพาทโดยอนุญาโตตุลาการแลวแตกรณี ตาม
หลักเกณฑและวธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของประกาศกําหนด โดยสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรถึงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนา
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับนี้จะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเมื่อลูกคาและบรษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมนี้เทานั้นขอกําหนดเพMมN เติมเกีย่ วกับการแตงตัง้ ตัวแทน/
แทน/นายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยดว ยเงนสด
1.
1.1
1.2

1.3

ขอความเบื้องตน
ขอกําหนดเพMNมเติมนี้ทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาที่ ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนการเฉพาะที่เกี่ยวกับการใหบรการเปนตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ดวยเงนสด
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/
แทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเงนสดฉบับนี้ จะใชบังคับระหวางบรษัทฯ และลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคาแสดงความ
จํานงเปดบัญชีซืซอ้ื ขายหลักทรัพยมายังบรษัทฯ ไมวาจะดวยวธีทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาทีข่ องบรษัทฯ และ (ข) บรษัทฯ ตอบรับการใหบรการแก
ลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดาน
การเงน และเอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ บรษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการใหบรการ หากบรษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ…ยงพอในการทํ
งพอในการทําธุรกรรม หรGอการใหบรการของบรษัทฯ อาจขัดหรGอ
แยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบรษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองให บรษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการ
ใหบรการของบรษัทฯ เวนแตกรณีทเี่ กิดข@น้ โดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบรษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบรษัทฯ โดยบรษัทฯ
จะรับผิดชอบเพ…ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจรง
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเงนสดนี้ ซึ่งตอไปจะเรbยกวา “ขอกําหนดเพMมN เติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/
แทน/นายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย” รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ไดนิยามไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนที่
ลูกคาไดตกลงทํากับบรษัทฯ (“ขขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน”)
นการเงน

2.

คําจํากัดความ
เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน คําดังตอไปนี้ใหมีความหมายตามที่ไดนิยามไวดังตอไปนี้
(ก)
“ซืซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพยดวย
(ข)
“บับัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย” หรGอ Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาเปดกับบรษัทฯ ไมวาจะเปนการซื้อขายหลักทรัพย
ผานอินเทอรเน็ตหรGอไมก็ตาม
(ค)
“หลั
หลักทรัพย” หมายถึง หลักทรัพยตามประเภทที่ระบุไวใน พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ และใหหมายความรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะตราสารหนี้อื่นๆ หรGอหลักฐาน
แสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุนรวม และตราสารหรGอสิทธิอื่นใดตามที่กําหนดไว ในหรGอที่ ไดรับอนุญาตตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ หรGอกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คําวา “หลักทรัพย” ใหหมายรวมถึงหลักทรัพยที่อยูในระหวางการออกและเสนอขาย ดอกผล เงนปนผล และสิทธิอื่นๆ ของ
หลักทรัพยนั้นๆ ดวย
(ง)
“เอกสารกองทุ
เอกสารกองทุนรวม”
รวม หมายถึง คูมือผูลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ขอมูลภาษีหรGอเงG่อนไข ภาระและ
ประโยชนทางภาษีที่เกี่ยวของ และ/หรGอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหรGอใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่เกี่ยวของไดจัดทําข@้น
แลวรวมถึงรายละเอียดในใบคําสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

3.
3.1

การแตงตั้ง
ลูกคาตกลงแตงตั้งและมอบอํานาจใหบรษัทฯ เปนตัวแทน และ/หรGอ นายหนาโดยชอบดวยกฎหมายของลูกคา รวมทั้งใหมีอํานาจแตงตั้งตัวแทนชวง ในการดําเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย ในทุกกรณี ไมวาในหรGอนอกตลาดหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย การจําหนาย จายโอน การเก็บรักษา การสงมอบหรGอรับมอบ
หลักทรัพย หรGอการดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน ตลอดจนทําการชําระเงนคาซื้อหลักทรัพย รับเงนคาขายหลักทรัพย ชําระและรับชําระคาธรรมเนียม คาอากร
แสตมป และคาใชจายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การจําหนายจายโอน การเก็บรักษา การสงมอบหรGอรับมอบหลักทรัพยของลูกคา การรับ และ/หรGอ
การปฏิบัติตามคําสั่งของลูกคาไมวาดวยวาจา หรGอลายลักษณอักษร และคําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวของ หรGอเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
ใดๆ ของลูกคาที่ไดเปดไวกับบรษัทฯ ภายในวงเงนซื้อขาย การเปดบัญชีกับบรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่เกี่ยวของเพF่อการซื้อ ขายคืน หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
และรายการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหนวยลงทุนในกองทุนรวม และบรษัทฯ ตกลงรับทําการเปนตัวแทนและ/หรGอนายหนาในการดําเนินการตางๆ ขางตนใหแกลูกคา
ภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยฉบับนี้
ลูกคาตกลงใหสัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บรษัทฯ และ/หรGอ ตัวแทนชวงไดกระทําไปในฐานะตัวแทน/นายหนาของลูกคาตามขอกําหนดและเงG่อนไข
เกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยฉบับนี้
เวนแตจะไดมีการตกลงระหวางบรษัทฯ และลูกคาเปนอยางอื่น ลูกคาจะตองทําการซื้อขายหลักทรัพยหรGอดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพยผานทางบัญชีเพF่อการ
ทําธุรกรรมเทานั้น

3.2
3.3
4.
4.1

4.2

การสงมอบและการชํ
มอบและการชําระเงน
ลูกคาตกลงสงมอบหลักทรัพยใหบรษัทฯ เพF่อการสงมอบหลักทรัพยที่ขาย และลูกคาตกลงชําระราคาแกบรษัทฯ เพF่อการชําระราคาคาหลักทรัพยที่ซื้อหรGอยินยอม
ใหบรษัทฯ หักเงนจากบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) เต็มตามจํานวนที่ลูกคาจะตองชําระ โดยในการชําระ
ราคา การสงมอบหลักทรัพย และการดําเนินการในกรณีผิดนัดชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยภายใตสัญญานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงG่อนไข วธีการ ระยะเวลา
แนวทาง หรGอขอกําหนดที่ตลาดหลักทรัพย ตลาดอื่น สํานักหักบัญชี และ บรษัทฯ กําหนดไว และบรษัทฯ จะไมดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยเปนบางสวน
(Partial Settlement)
ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถจัดหาหลักทรัพยมาสงมอบใหแกบรษัทฯ เพF่อการสงมอบหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย หรGอไมสามารถชําระราคาสําหรับ
หลักทรัพยที่ซื้อตามหลักเกณฑที่กําหนดไวขอ 4.1 ขางตน บรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดังตอไปนี้
(ก)
ในกรณีของการขายหลักทรัพย หากลูกคาไมสามารถจัดหาหลักทรัพยใหแกบรษัทฯ เพF่อการสงมอบเมื่อมีการขายหลักทรัพย บรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการซื้อ
หลักทรัพยเพF่อการสงมอบตามราคาที่บรษัทฯ เห็นสมควร และเรbยกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวจากบัญชีของบรษัทเพF ่อ
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4.3

5.
5.1
5.2

ลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) หรGอดําเนินการสงมอบหลักทรัพยเพF่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกคา และนําเงน
ที่ ไดรับมานั้นเครดิตเขาในบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) หรGอบรษัทฯ อาจดําเนินการยืม
หลักทรัพยในนามของลูกคาเพF่อสงมอบและเรbยกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของจากลูกคา ซึ่งรวมถึงคาใชจายใดๆ ที่เกิดข@้นเนื่องจากการ
ยืมหลักทรัพย หรGอการจัดหาหลักประกันเพF่อการยืมหลักทรัพยนั้น หรGอบรษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพยใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการดังกลาวบรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการไดโดยไมตองแจงหรGอบอกกลาวใหลูกคาทราบ หรGอขอรับความยินยอมจากลูกคา และบรษัทฯ มีสิทธิเรbยก
คาเสียหาย คาปรับ คาชดเชย และคาใชจายอื่นใดที่เกิดข@้นจากการไมสามารถจัดหาหลักทรัพยมาสงมอบดังกลาวจากลูกคา
(ข)
ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย หากลูกคาไมชําระราคาสําหรับหลักทรัพยที่ซื้อตามที่ระบุไวขางตน บรษัทฯ มีสิทธิยอมรับการสงมอบหลักทรัพย และเรbยก
เก็บเงนจากบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) เต็มตามจํานวนที่ลูกคาจะตองชําระสําหรับคาใชจาย
ใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพยที่ลูกคาซื้อไว หรGอบรษัทฯ อาจดําเนินการขายหลักทรัพยดังกลาวในราคาที่บรษัทฯ เห็นสมควร และนําเงนที่ไดรับเครดิตเขา
ในบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวบรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการได
โดยไมตองแจงหรGอบอกกลาวใหลูกคาทราบ หรGอขอรับความยินยอมจากลูกคา
(ค)
ในกรณีที่ลูกคาอยูระหวางรอรับมอบหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการผิดนัดสงมอบหลักทรัพย ลูกคาตกลงและยอมรับวาลูกคาอาจมีโอกาสไม ไดรับ
หลักทรัพยหรGอไดรับหลักทรัพย ไมครบถวน และลูกคาอาจไมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ที่เกิดจากหลักทรัพยดังกลาว โดยลูกคาอาจไดรับ (1) คาปรับ
สําหรับชดเชยความเสียหายแทนการไดรับมอบหลักทรัพยที่ผิดนัด และ/หรGอ (2) คาปรับเพF่อชดเชยความเสียหายหากสิทธิประโยชนดังกลาวสามารถ
คํานวณมูลคาเปนเงนได ทั้งนี้ ตามจํานวนและประเภทที่สํานักหักบัญชีกําหนด
ในกรณีดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม บรษัทฯ จะเรbยกเก็บจากบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท
(ตามแตกรณี) และสําหรับจํานวนเงนที่ลูกคายังคางชําระอยูนั้นจะถือวาเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแลวในวันนั้น ซึ่งลูกคาตองชําระคาปรับตามอัตราที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนด และดอกเบี้ยแกบรษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บรษัทฯ ไดกําหนดไวเปนคราวๆ ไป โดยบรษัทฯ จะคํานวณดอกเบี้ยไปจนกวาบรษัทฯ จะ
ไดรับชําระหนี้ครบถวนแลว
นอกเหนือไปจากกรณีตามขอ 4.1 ในกรณีที่ลูกคาตกลงมอบหมายใหบรษัทฯ ดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนรวมโดยใหบรษัทฯ นําเงนที่
ไดรับจากการขายหลักทรัพย ไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคากําหนดเพF่อการบรหารผลตอบแทน หรGอใหบรษัทฯ ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่
ลูกคากําหนดเพF่อนําเงนไปชําระคาซื้อหลักทรัพยของลูกคา หรGอในกรณีที่ลูกคามีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ใช ในการชําระคาซื ้อขาย
หลักทรัพย หรGอมีคําสั่งในภายหลังตกลงมอบหมายใหบรษัทฯ ดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนรวมดังกลาว เวนแตลูกคาจะมีคําสั่งเป น
อยางอื่น การชําระคาซื้อขายหลักทรัพยจะเปนไปดังตอไปนี้
(ก)
ในการชําระเงนคาซื้อหลักทรัพยของลูกคา ลูกคาตกลงมอบหมายใหบรษัทฯ ดําเนินการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคากําหนด และนําเงนที่ไดรับมา
(ข)
ชําระคาซื้อหลักทรัพยของลูกคา ในกรณีที่เงนที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนไมเพ…ยงพอที่จะชําระคาซื้อหลักทรัพย ลูกคาตกลงวาลูกคายังคงมีภาระผูกพัน
ตองชําระคาซื้อหลักทรัพยใหแกบรษัทฯใหเพ…ยงพอกับมูลคาหลักทรัพยที่ซื้อทั้งจํานวนตามที่กําหนดไวในขอ 4.1
(ค)
ในกรณีลูกคาขายหลักทรัพย ลูกคาตกลงมอบหมายใหบรษัทฯ นําเงนที่ไดรับจากการขายหลักทรัพยทั้งจํานวนมาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคา
กําหนด
ในกรณีที่บรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนปฏิเสธคําสั่งซื้อหรGอขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคากําหนด ลูกคารับทราบวา บรษัทฯ จะดําเนินการชําระราคา
รายการซื้อขายหลักทรัพยตามที่กําหนดไวในขอ 4.1
ลูกคาตกลงวาบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท และบัญชีธนาคารที่ลูกคาใชในการรับชําระเงนคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคา
กําหนดกับบรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตองเปนบัญชีเดียวกัน ในกรณีที่ตอมาภายหลังลูกคามีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ลูกคาใชในการรับชําระเงนคาขาย
คืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคากําหนดกับบรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ลูกคาตองแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลตอบรษัทฯ เปนลายลักษณอักษรเพF่อขอ
เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลตอเมื่อลูกคาไดรับการยืนยันจากบรษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
แลวเทานั้น
ลูกคารับทราบวาการดําเนินการเพF่อการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนรวมโดยวธีการตามขอ 4.3 นี้ มีคาใชจายที่เกี่ยวของอาทิเชน คา
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาธรรมเนียมในการซื้อหรGอขายคืนหนวยลงทุน และ/หรGอ คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรbยกวา
“คคาใชจายเกี่ยวกับการดํ
การดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุน”) ลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ หักเงนในบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัทเพF่อชําระ
คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานกองทุนนั้นได
ในการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคากําหนด หากภายหลังการขายคืนหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุนของลูกคาที่เหลืออยูมีจํานวนนอยกวาจํานวน
หนวยลงทุนขั้นตํ่าที่ผูถือหนวยลงทุนตองถือไวตามที่เอกสารกองทุนรวมกําหนด (ถามี) ลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกคา
กําหนดที่เหลือทั้งหมดและใหโอนเงนที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเขาบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท ตอไป
การดําเนินการของบรษัทฯ
ลูกคารับทราบและตกลงวา บรษัทฯ อาจทํารายการเกี่ยวกับหลักทรัพย ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาได ทั้งในฐานะตัวการหรGอในฐานะตัวแทน บรษัทฯ มี
สิทธิที่จะซื้อหรGอขายหลักทรัพยที่บรษัทฯ ถืออยู และ/หรGอที่บรษัทฯ เปนตัวแทนและ/หรGอนายหนาของผูอื่นใหกับลูกคาได
ลูกคารับทราบและตกลงวา ในกรณีที่เปนการสั่งซื้อ ขายคืน หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในกองทุนรวมภายใตการบรหารจัดการของบรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ใดๆ การชําระคาซื้อหรGอรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนการอื่นใดที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนดังกลาว ลูกคาไดมอบหมายและแตงตั้งบรษัทฯ ใหเปนตัวแทน
และผูรับมอบอํานาจของลูกคาในการกระทําการทั้งหลายขางตนตามขอบอํานาจที่ระบุไวในหนังสือมอบอํานาจในเรG่องนี้ถึงบรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่เกี่ยวของ
ลูกคาไดรับทราบ อานและเขาใจเอกสารกองทุนรวม และยอมรับวาการเพMNม/ลดทรัพยสินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชนของกองทุนรวม การสงมอบทรัพยสิน
ของกองทุนรวมและการจัดทําและจัดสงรายงานตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะตองอยูภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขของ
เอกสารกองทุนรวมดวย ลูกคาไดรับทราบและเขาใจคําเตือนและการเปดเผยในเรG่องตางๆ เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของ
กองทุนรวม หรGอความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกลาวทุกประการ
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ลูกคารับทราบวาการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการบรหารจัดการของบรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหนึ่งๆ อาจไมสามารถดําเนินการได ในกรณีที่
ลูกคาและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับลูกคาไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรGอ
เกินกวาหลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนด
ลูกคาตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงG่อนไข และวธีการในการซื้อขายหนวยลงทุนตามที่บรษัทฯ ประกาศกําหนดเปนครั้งคราวไป
ลูกคายินยอมใหบรษัทฯ งดใหบรการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนกับลูกคาเปนการชั่วคราว ปดบัญชีซื้อขาย จํากัดการซื้อขาย และดําเนินการอื่นใด
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคาได แลวแตกรณี ทั้งนี้ เพF่อใหเปนไปตามคําสั่งของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย นาย
ทะเบียนหลักทรัพย สํานักหักบัญชี หรGอสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจรงดังนี้
(ก)
การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคามีหรGอนาจะมีผลกระทบตอความเปนระเบียบเรbยบรอยในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน หรGอทําใหหรGอนาจะ
ทําใหราคาของหลักทรัพยจดทะเบียนไมตรงตอสภาพปกติของตลาด
(ข)
ลูกคามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่ไมเหมาะสม หรGออาจฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ค)
ลูกคาไมดําเนินการแจง จัดหาขอมูล หรGอจัดทําคําชี้แจงตาม ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน ขอ 19.2 หรGอ ใหขอมูลอันเปนเท็จหรGอ
อาจกอใหเกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ
ขอรองเรbยน
ในกรณีที่ลูกคามีขอรองเรbยน ลูกคาอาจทําขอรองเรbยนตอบรษัทฯ เพF่อใหบรษัทฯ พMจารณาแก ไขปญหาตามขอรองเรbยนของลูกคา ทั้งนี้ขั้นตอนและวธีการในการรับ
และพMจารณาแก ไขปญาหาขอรองเรbยน การรายงานความคืบหนาและการแจงผลพMจารณาเปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบของบรษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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รายงานการเปดเผยความเสีย่ ง
รายงานฉบับนี้จัดเตรbยมข@้นเพF่อชวยใหทานมีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข@้นจากการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย (รวมถึง การขายหลักทรัพยโดยไม มี
หลักทรัพยในครอบครอง) และทานควรเขาใจในภาระภาษีที่เกิดข@้นจากการเขาทําธุรกรรมดังกลาวครบถวนดีแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่ทานมีขอสงสัยประการใด ทานควรปร@กษาที่
ปร@กษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ยวกับการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
โดยการเขาทําขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยเงนสด
ถือวาลูกคาไดรับทราบและเขาใจในขอความที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ กอนที่จะเรNมทําการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ แหลงกลางซื้อขายหลักทรัพยอื่นใด
ในการซื้อขายหลักทรัพยอาจมี
อาจมีความเสี่ยงสูง เนื่องจาก
อาจ
งจากความผั
จากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย และความเสี่ยงในเรGอ่ งของการขาด
งของการขาดทุ
ขาดทุนก็เปนสิNงที่เปนสาระสําคัญ ทํานอง
เดียวกับราคาของหลั
ราคาหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่งไมมีมูลคาเลย ดังนั้น ทานจ@
ราคาของหลักทรัพยซึ่งมีความผันผวน และอาจ
และอาจทํ
อาจทําใหราคาหลั
ราคา
นจ@งตองพรอมที่จะรับความเสี่ยงนี้ นอกจาก
นอกจากนี
จากนี้ ทานควร
นควร
เขาทํารายการซื้อขายหลั
ขายหลักทรัพยตตอ เมื่อทานได
นไดเขาใจถึงลักษณะและขอบเขตของสิทธิ ภาระผู
ภาระผูกพัน และความเสี
และความเสี่ยงที่เกี่ยวของอย
งอยางครบถ
งครบถวนเสียกอน ยกตัวอยางเชน ในกรณี
ของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธซึ่งทานไมสามารถที่จะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ไดหลังวันที่หมดอายุ นอกจากนี้ ทานควรตองพMจารณาดวยวารายการซื้อขาย
นั้นๆ เหมาะสมกับการรับความเสี่ยงของทานหรGอไมอยางไร โดยพMจารณาจากวัตถุประสงคการลงทุนและสถานะทางการเงนของทานเอง อีกทั้งทานไดรับทราบถึงลักษณะ
ความเสี่ยงตางๆ อันอาจเกิดไดจากการขายหลักทรัพยโดยไมมีหลักทรัพย ในครอบครอง เชน ความผันผวนข@้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ความผันผวนของมูลคา
หลักทรัพย ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของตางๆ กับธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยและการขายหลักทรัพยโดย
ไมมีหลักทรัพยในครอบครองนี้
สําหรับบุคคลตางดาวที่ถือหุนที่กําหนดใหคนไทยเปนผูถือและคนไทยที่ถือหุนที่กําหนดใหบุคคลตางดาวเปนผูถือนั้น บุคคลดังกลาวอาจไมมีสิทธิในการลงทะเบียนเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในหุนดังกลาวในนามของตนได ทั้งนี้ ข@้นอยูกับสัดสวนการถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลตางดาวของบรษัทผูออกหลักทรัพยนั้นๆ และในกรณีที่หุนนั้นไมไดลงทะเบียน
ในชื่อของบุคคลดังกลาว บุคคลดังกลาวก็จะไมมีสิทธิไดรับประโยชน ใดๆ จากผูออกหลักทรัพยนั้น อันไดแก เงนปนผล และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เปนตน และสําหรับ
บุคคลที่กระทําการใดๆ เพF่อประโยชนของบุคคลตางดาวในการรับสิทธิดังกลาวอาจไดรับโทษทางอาญา และหากทานเปนบุคคลตางดาวที่ถือหุนที่กําหนดใหคนไทยเปนผูถือ
หรGอเปนคนไทยที่ถือหุนที่กําหนดใหบุคคลตางดาวเปนผูถือ ทานตองยอมรับถึงบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดข@้นจากการถือครองหุนดังกลาว อีกทั้งตองยอมรับดวยวา
ไมวากรณีใดก็ตาม บรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ไมสามารถชวยเหลือทานไมวาโดยวธีการใดๆ เพF่อใหทานไดมาซึ่งสิทธิใดๆ ในหุนดังกลาวจากผูออก
หลักทรัพย
นอกจากนี้ บรรดาทรัพยสินและมูลคาของทรัพยสินในบัญชีของทานนั้นจะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงนฝากหรGออยูภายใตการ
คุมครองจากหนวยงานรัฐบาลอื่นใด หรGอการประกันภัยใดๆ
สําหรับผูถือบัญชีมารจ•น (ระบบเครดิตบาลานซ) ทานไดรับแจงและรับทราบถึงเรG่องดังตอไปนี้
1.
การกูยืมเงนเพF่อการลงทุน ถือไดวาเปนการดําเนินการอยางหนึ่งเพF่อเพMNมผลทางการเงน วธีการที่จะทําให ไดรับกําไรจากการเพMNมผลทางการเงนนั้น
ผลตอบแทนที่ ไดรับจากการลงทุนดังกลาวจะตองสูงกวาตนทุนของเงนที่กูยืมมา นอกจากนี้ กลวธีในการเพMNมผลทางการเงนก็อาจทําใหเกิดผลกําไรหรGอ
ขาดทุนในการลงทุนก็ ได ทั้งนี้ หากตองการผลตอบแทนทางการเงนสูงมากเทาใด ความเปนไปไดที่จะเกิดผลกําไรหรGอผลขาดทุนก็จะยิNงเพMNมมากข@้นเทานั้น
2.
มูลคาของหลักทรัพยที่วางเปนหลักประกัน จะถูกทําการปรับปรุงใหเปนปจจŒบันตามราคาปดของหลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งการปรับปรุงมูลคาหลักทรัพยดังกลาว
อาจจะสงผลใหอํานาจซื้อของทานเพMNมข@้นหรGอลดลงได
3.
รายงานฉบับนี้ มิไดจัดทําข@้นโดยมีวัตถุประสงคเพF่อเปดเผยบรรดาความเสี่ยงและแงมุมที่เปนสาระสําคัญทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยหรGอแหลงกลางซื้อขายหลักทรัพยอื่นใด

20 - 35

ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับนี้จะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเมื่อลูกคาและบรษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมนี้เทานั้นขอกําหนดเพMมN เติมเกีย่ วกับการยืมและใหยมื หลักทรัพย
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

ขอความเบื้องตน
ขอกําหนดเพMNมเติมนี้ทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาที่ ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนการเฉพาะที่เกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยระหวางบรษัทฯ และ ลูกคา
ขอกําหนดเพMมN เติมเกีย่ วกับการยืมและใหยมื ฉบับนี้ จะใชบังคับระหวางบรษัทฯ และลูกคา ทันที เมื่อ (ก) ลูกคาลงนามในหนังสือแจงความประสงคเพMNมเติมเกี่ยวกับการ
สมัครใชบรการยืมและให
และใหยืมหลักทรัพย และจัดสงหนังสือแจงความประสงคดังกลาวมายังบรษัทฯ ตามวธีการที่บรษัทฯ กําหนด และ (ข) บรษัทฯ ตอบรับการ
ใหบรการแกลูกคาไมวา จะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอกั ษรหรGอไมกต็ าม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงGอ่ นไขในขอกําหนดและเงGอ่ นไขเกี่ยวกับการใหบรการ
ดานการเงน และเอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ บรษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการใหบรการ หากบรษัทฯ พบวาลูกคาไมมคี วามเหมาะสมเพ…ยงพอในการทําธุรกรรม หรGอการใหบรการของบรษั
รการของบรษัทฯ อาจขัดหรGอ
แยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบรษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบรษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการ
ใหบรการของบรษัทฯ เวนแตกรณีทเี่ กิดข@น้ โดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบรษั
ยแรงของบรษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบรษัทฯ โดยบรษัทฯ
จะรับผิดชอบเพ…ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจรง
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยนี้ ซึ่งตอไปจะเรbยกวา “ขขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพย” รวมถึงเอกสารอื่ นใดที่
เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ไดนิยามไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนที่ลูกคาไดตกลงทํากับบรษัทฯ (“ขขอกําหนด
และเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน”)
นการเงน
วัตถุประสงคในการยื
ในการยืมหรGอใหยืยมื หลักทรัพยมีมดัดี งั ตอไปนี้
ในการ
(ก)
เพF่อใหผูยืมหรGอบุคคลอื่นสามารถสงมอบหลักทรัพยที่ไดมีการขาย หรGอจะมีการขาย และ/หรGอ
(ข)
เพF่อใหผูยืมหรGอบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพยที่เคยยืมมากอน และ/หรGอ
(ค)
เพF่อใหผูยืมหรGอบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรGอลักษณะที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

2.

คําจํากัดความ
เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน คําดังตอไปนี้ใหมีความหมายตามที่ไดนิยามไวดังตอไปนี้
(ก)
“หลั
หลักทรัพยทใี่ หยืม” หมายถึง หลักทรัพยทุกประเภทตามที่ไดนิยามไวหรGอกําหนดไวในพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และอยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยที่ ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรGอของนิติบุคคลที่จัดตั้งข@้นตามกฎหมายตางประเทศซึ่งสามารถ
ใหบรการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย ไดตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยูภายใตการกํากับดูแลของทางการหรGอหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลดาน
หลักทรัพยหรGอหลักทรัพยอื่น ๆ ที่ไดรับอนุญาตใหทําการยืมหรGอใหยืมไดตามกฎหมายหรGอระเบียบที่เกี่ยวของ
(ข)
“มูมูลคา” หมายถึง ราคาอางอิงหรGอมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมหรGอหลักประกันใดๆ รวมทั้งหลักทรัพยเทียบเทาหรGอหลักประกันเทียบเทาที่จัดหามาได
(ค)
“ขายชอรต” หมายถึง การขายหลักทรัพยที่ตองยืมหลักทรัพยมาเพF่อการสงมอบ
(ง)
“วัวันสงมอบหลักทรัพย” หมายถึง วันที่ผูยืมไดรับโอนหลักทรัพยที่ใหยืมภายใตขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้
(จ)
“เอกสารยืนยันรายการ (Deal Confirmation)”
Confirmation)” หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ยืม ชนิด ประเภท รุน จํานวนหลักประกัน อัตรา
คาธรรมเนียมในการใหยืมหลักทรัพย ระยะเวลาในการใหยืมหลักทรัพย เปนตน ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดเพMNมเติม
เกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้

3.
3.1

การยืมและใหยืมหลักทรัพย
การยืมหลักทรัพยโดยบรษัท
ลูกคาตกลงอนุญาตใหบรษัทฯ มีสิทธิยืมหลักทรัพยของลูกคาในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญาตั้งนายหนาเพF่อซื้อขายหลักทรัพยเปนการทั่วไป (“บับัญชีซอื้ ขาย
หลักทรัพย”) โดยบรษัทฯ มีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพยใด ๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ไมวาจะเปนหลักทรัพยที่มีอยูในปจจŒบันนี้ หรGอที่จะมีข@้นตอไปในภายหนา โดย
ไมจํากัดจํานวนหลักทรัพย จํานวนครั้งที่ยืม และ ชวงเวลาที่ยืม และบรษัทฯ ไมตองขอความยินยอมเพMNมเติมในแตละคราวที่บรษัทฯ เพF่อการยืมหลักทรัพย ทั้งนี้ เมื่อ
บรษัทฯ ใชสิทธิยืมหลักทรัพย ใดในบัญชีของลูกคา บรษัทจะสงเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกคา ลูกคาจะไดรับคาธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงG่อนไข และภายใน
เวลาที่บรษัทฯ กําหนดในเอกสารยืนยันรายการ
การยืมหลักทรัพยโดยลูกคา
(ก)
ในกรณีที่ลูกคามีความประสงคจะยืมหลักทรัพย ลูกคาจะบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรหรGอวธีการอื่นใดที่บรษัทฯ กําหนด เพF่อใหทราบถึงความประสงค
ในการขอยืมหลักทรัพย รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพยที่จะยืมและเงG่อนไขอื่น ๆ ในการขอยืมหลักทรัพย ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพMนิจของบรษัทฯ ผูใหยืมในการ
พMจารณาใหยืมหลักทรัพยหรGอไมก็ ได หากบรษัทฯ ตกลงใหยืมบรษัทฯ จะสงเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกคา ลูกคาจะตองชําระคาธรรมเนียมการยืมใหแก
บรษัทฯ ตามอัตราเงG่อนไขและภายในเวลาที่บรษัทฯ กําหนดในเอกสารยืนยันรายการหรGอในระเบียบวธีปฏิบัติของบรษัท
(ข)
ในกรณีที่ลูกคาไดยืมหลักทรัพยฯ จากบรษัทฯ เพF่อวัตถุประสงคตางไปจากที่ระบุไวในขอ1.4 บรษัทฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกการใหยืมหลักทรัพยดังกลาว
และเรbยกคืนหลักทรัพยนั้นไดทันที ทั้งนี้ ลูกคาตกลงรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใด ๆ ใหแกบรษัทฯ หากบรษัทฯ ถูกสํานักงาน ก.ล.ต. หรGอหนวยงานอื่นใด
ลงโทษหรGอปรับ เนื่องจากการที่ลูกคาไดยืมหลักทรัพย ไปเพF่อวัตถุประสงคซึ่งไมเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. หรGอหนวยงานดังกลาวกําหนด
(ค)
บรษัทฯ ในฐานะผู ใหยืมจะสงมอบหลักทรัพยที่ใหยืมโดยโอนหลักทรัพยที่ใหยืมเขาบัญชีเงนสดหรGอบัญชีเครดิตบาลานซของลูกคา ซึ่งไดเปดบัญชี ไวกับ
บรษัทฯ หากลูกคาไมมีการขายชอรตหลักทรัพยดังกลาวภายในเวลาที่บรษัทฯ กําหนด ลูกคาตองคืนหลักทรัพยที่ยืมพรอมกับชําระคาธรรมเนียมการยืม
ใหแกบรษัทฯ ทันที เวนแตจะไดตกลงกับบรษัทฯ เปนอยางอื่น ทั้งนี้บรษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการขายชอรตดังกลาว โดยบรษัทฯ
จะแจงใหลูกคาทราบ
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3.3

ในกรณีที่ขอความและ/
ฉบับนี้ และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรGอแยงกัน
ความและ/หรG
และ/หรGอเงG่อนไขในข
นไขในขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบั
เฉพาะกรณีที่ขอความและ/หรGอเงG่อนไขในขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีความขัดหรGอแยง คูสัญญา
ตกลงใหถือขอความและ/หรGอเงG่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเปนหลักในการใชบังคับ และใหนําเอาขอความและ/หรGอเงG่อนไขในเอกสารยืนยันรายการฉบับที่กําหนดให
มีผลบังคับใชมาใชบังคับแทนขอความ หรGอเงG่อนไขในขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและการใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้

4.
4.1

หลักประกัน
ในกรณีที่บรษัทฯ เปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืม คูสัญญาตกลงกันวา
(ก)
บรษัทตกลงมอบหลักประกันที่เปนเงนสดใหแกลูกคาภายในวันที่ยืมหลักทรัพยจากลูกคาในแตละครั้ง และตกลงที่จะรักษาสัดสวนของมูลคาหลักประกันตอ
มูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่ตกลงกัน ภายใตหลักเกณฑและเงG่อนไขและวธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(ข)
ลูกคาตกลงฝากเงนหลักประกันที่ลูกคาจะไดรับจากบรษัทฯ ไวกับบรษัทฯ เพF่อใหบรษัทฯ เก็บรักษาและนําเงนจํานวนดังกลาวไปลงทุนแทนลูกคาตามที่ระบุ
ในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน ขอ 9.5
ลูกคารับทราบ และเขาใจเปนอยางดีวาเงนของลูกคาที่เก็บรักษาไวกับบรษัทฯ จะไมอยูภายใตมาตรการใหความคุมครองของกองทุนเพF่อการฟˆ‰นฟŠและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงน
ในกรณีที่มูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืมตํ่ากวาที่กําหนด บรษัทฯ ตกลงวางหลักประกันเพMNมใหแกลูกคา
ในกรณีที่มูลคาหลักประกันตอมูลคาหลักทรัพยที่ยืมสูงเกินกวาที่กําหนด หรGอหลักทรัพยที่ยืมมีมูลคาลดลง ลูกคาตกลงคืนหลักประกันในสวนที่เกินใหแกบรษัทฯ
โดยลูกคายินยอมใหหักเงนจํานวนดังกลาวจากบัญชีเงนของลูกคาที่ฝากไวกับบรษัทในขอนี้
ในกรณีที่หลักทรัพยที่ยืมมีมูลคาเพMNมข@้น ลูกคาตกลงใหบรษัทฯ นําหลักประกันในสวนที่เพMNมฝากเขาในบัญชีเงนของลูกคาที่ฝากไวกับบรษัทฯ ในวรรคแรก
ในกรณีที่ลูกคาเปนผูยืม และบรษัทฯ เปนผูใหยืม คูสัญญาตกลงกันวา
กอนการยืมหลักทรัพยทุกครั้ง ลูกคาจะตองมีเงนสดและ/หรGอหลักทรัพยจดทะเบียนมาวางเปนหลักประกัน ในจํานวนไมตํ่ากวาอัตรามารจ•นเรNมตน (Initial Margin)
ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืมแตละหลักทรัพย หรGอมีอํานาจซื้อในบัญชีเงนสด หรGอบัญชีเครดิตบาลานซ ไมตํ่ากวามูลคาหลักทรัพยที่ยืมแตละหลักทรัพย โดยบรษัทฯ จะ
คํานึงถึงสภาพคลอง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการลงทุนของแตละหลักทรัพย ทั้งนี้ อัตราที่กําหนดของแตละหลักทรัพยจะตองไมตํ่ากวาอัตรามาร
จ•นเรNมตนที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรGอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

4.2

5.

การคํ
การคํานวณมู
นวณมูลคาหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกัน
การคํานวณมูลคาหลักทรัพยที่ยืม หรGอหลักประกันใหคํานวณภายใตหลักเกณฑเงG่อนไข และวbธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

6.

การรับรองหลักทรัพยที่ยืม
ผู ใหยืมขอรับรองวาผูใหยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพยที่ใหยืมใหแกผูยืมโดยปราศจากบุรมสิทธิ การรอนสิทธิ จํานํา หรGอ
ภาระผูกพันใด ๆ หากปรากฏภายหลังวาหลักทรัพยดังกลาวบกพรอง ไมสมบูรณ ผูใหยืมจะตองสงมอบหลักทรัพยประเภท รุน ชนิด และจํานวนเทากันใหแกผูยืมเพF่อ
เปนการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข@้นจากความบกพรองและความไมสมบูรณดังกลาว

7.

การปรับจํานวน หรGอมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกัน
ทั้งสองฝายตกลงปรับจํานวน หรGอมูลคาของหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกันเมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดข@้นในระหวางที่ยังไมถึงวันครบกําหนดคืนหลักทรัพยที่ยืม
หรGอหลักประกันอันจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนเมื่อมีการคืนหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักประกันตามขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้
(ก)
การใหสิทธิซื้อหุนเพMNมทุนแกผูถือหุนตามสวนจํานวนหุนที่มีอยูกอนแลว
(ข)
การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยที่ตราไวอันเปนผลใหจํานวนหลักทรัพยนั้นเพMNมข@้นหรGอลดลง
(ค)
การไถถอนหลักทรัพย
(ง)
การรวมกิจการ การควบกิจการ หรGอการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพF่อครอบงํากิจการ
(จ)
การจายเงนปนผลเปนหุน
(ฉ)
การแปลงสภาพหลักทรัพย หรGอ
(ช)
กรณีอื่นใดในทํานองเดียวกัน

8.

การจายคืนหรGอชดเชยสิทธิประโยชน
ในกรณีมีผลประโยชนหรGอสิทธิตาง ๆ เกิดข@้นจากหลักทรัพยที่ใหยืม เชน สิทธิจะไดรับเงนปนผล สิทธิในการซื้อหุนเพMNมทุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน หรGอสิทธิ
อื่น ๆ ทั้งสองฝายตกลงกันวา
การชดเชยสิทธิในเงนปนผล หากผูยืมไมไดใชสิทธิคืนหลักทรัพยหรGอผูใหยืมมิไดเรbยกหลักทรัพยคืนกอนวันปดสมุดทะเบียน 4 วันทําการ ผูยืมจะจายเงนปนผลใหแก
ผูใหยืมภายในวันที่บรษัทผูออกหลักทรัพยจายเงนปนผล
การชดเชยสิทธิในการเพMNมทุน ถาผู ใหยืมไมไดเรbยกหลักทรัพยคืน หรGอผูยืมไมไดใชสิทธิคืนหลักทรัพย หากผู ใหยืมประสงคจะใชสิทธิจองซื้อหุนเพMNมทุนผูใหยืมตอง
ชําระเงนคาจองซื้อลวงหนากอนวันครบกําหนดการจองซื้อไมนอยกวา 3 วันทําการ ผูยืมจ@งจะดําเนินการจองซื้อให หากการจองซื้อไมไดรับการจัดสรรเงนคาจองซื้อ
ที่ ไดรับคืนมาผูยืมจะตองสงคืนใหแกผู ใหยืมภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่ ไดรับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุนเพMNมทุนไดผูยืมตองสงมอบหุนใหแกผู ใหยืม
ภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุนดังกลาวไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การชดเชยสิทธิในการประชุมผูถือหุน หากผูใหยืมประสงคจะใชสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน ผูยืมจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะใหผูใหยืมเขาประชุม และใชสิทธิออก
เสียงได โดยผูใหยืมตองแจงความประสงคเปนหนังสือใหผูยืมทราบกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพF่อสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 5 วันทําการ
การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ใหยืม เมื่อผู ใหยืมแจงความประสงคเปนหนังสือใหผูยืมทราบกอนวันกําหนดสิทธิดังกลาวไมนอยกวา 4 วันทําการ ผูยืมจะ
ดําเนินการใชสิทธิตามความประสงคของผูใหยืม แตทั้งนี้ผูใหยืมตองปฏิบัติตามเงG่อนไขที่บรษัทผูออกหลักทรัพยกําหนด

8.1
8.2

8.3
8.4
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11.
11.1

11.2

11.3

การคื
นหลักประกัน
การคืนหลักทรัพยที่ยืมและการคืนหลั
ในกรณีที่บรษัทฯ เปนผูยืมและลูกคาเปนผูใหยืม คูสัญญาตกลงกันวา
(ก)
ลูกคามีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมจากบรษัทได โดยตองแจงบรษัทฯ ในทุกวันทําการกอน 12.00 น.
(ข)
บรษัทฯ มีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกลูกคาเมื่อใดก็ ได โดยลูกคาตองคืนหลักประกันใหแกบรษัทฯ ในเวลาเดียวกันที่บรษัทฯ คืนหลักทรัพย ใหแกลูกคา
หากลูกคาไมสามารถคืนหลักประกันใหแกบรษัทฯ ลูกคาตกลงใหนําความในขอ 11.1.1 มาใชบังคับ
(ค)
หากลูกคาไดขายหรGอโอนหลักทรัพยที่ใหยืมลูกคาตองคืนหลักประกันให แกบรษั ทภายในวันที่ขายหรGอโอนหลักทรัพยนั้น หากลูกคาไมสามารถคื น
หลักประกันใหแกบรษัทลูกคาตกลงใหนําความในขอ 11.1.1 มาใชบังคับ
ในกรณีที่บรษัทเปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืมคูสัญญาตกลงกั
ญาตกลงกันวา
(ก)
บรษัทมีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมจากลูกคาเมื่อใดก็ ไดโดยตองแจงขอเรbยกคืนใหลูกคาทราบกอนเวลา 12.00 น. ของวันทําการและลูกคาตกลงคืน
หลักทรัพยดังกลาวใหแกบรษัทภายในวันทําการที่ 2 นับจากวันที่บรษัทแจงขอเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม
หากลูกคาตองซื้อหลักทรัพยเพF่อคืนใหแกบรษัท ลูกคาตองซื้อหลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และจํานวนเดียวกันในปรมาณเทากันกับหลักทรัพยที่ยืมภายใน
วันที่บรษัทแจงขอเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม เพF่อสงมอบใหแกบรษัทภายในวันทําการที่ 3 นับจากวันที่บรษัทแจงขอเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม หากลูกคาไม
สามารถคืน หรGอซื้อคืนใหแกบรษัทภายในวันที่กําหนด ลูกคาตกลงใหนําความในขอ 10.2 มาใชบังคับ
(ข)
ลูกคามีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกบรษัท โดยตองแจงใหบรษัททราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ
คาธรรมเนียมการยื
มและใหยืมหลักทรัพย
มการยืมและให
ผูยืมตกลงชําระคาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพยใหแกผูใหยืม โดยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเอกสารยืนยันรายการหรGอในระเบียบวธีปฏิบัติของบรษัท
อัตราคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพยกําหนดเปนรอยละตอปของมูลคาหลักทรัพยที่ยืมหรGอใหยืมทุกวันทําการ โดยผูยืมตกลงชําระคาธรรมเนียมการยืม
หลักทรัพยรวมทั้งภาษีมูลคาเพMNม (ถามี) ใหแกผูใหยืมเปนรายเดือน หรGอทันทีที่ไดคืนหลักทรัพยที่ยืม แลวแตกรณี
ระยะเวลาที่คํานวณคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพยจะนับจากวันที่ผูยืมไดรับหลักทรัพยจนถึงวันทําการกอนหนาวันสงคืนหลักทรัพยใหแกผูใหยืม
เหตุผิดนัดและการดําเนินการเมื่อมีการผิดนัด
ในกรณีที่บรษัทฯ ผิดนัดไมคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกลูกคา หรGอบรษัทฯ ไมปฏิบัติตามสัญญาหรGอผิดเงG่อนไขขอหนึ่งขอใดในสัญญาฉบับนี้ หรGอบรษัทฯตกเปนผูมี
หนี้สินลนพนตัวหรGอบุคคลลมละลายหรGอถูกศาลสั่งพMทักษทรัพยเด็ดขาด ลูกคามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาไดทันที และ/หรGอนําเงนหลักประกันที่บรษัทฯไดมอบใหแก
ลูกคาไปซื้อหลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และ จํานวนเดียวกัน ในปรมาณเทากัน เพF่อทดแทนหลักทรัพยที่บรษัทฯมิไดคืนใหแกลูกคาหากเงนหลักประกันไมเพ…ยงพอ
และลูกคาไดชําระเงนทดรองจายแทนบรษัทฯ ไปเปนจํานวนเทาใดบรษัทฯ ตกลงชําระเงนทดรองจายดังกลาวคืนใหแกลูกคาพรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที ่
บรษัทฯ กําหนดไว นับตั้งแตวันที่ลูกคาไดทดรองจายไปจนถึงวันที่บรษัทฯไดชําระหนี้ใหแกลูกคาครบถวน ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิลูกคาที่จะเรbยกรองคาเสียหายอื่นใดตาม
กฎหมาย
ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดไมสามารถคืนหลักประกันใหบรษัทฯ หรGอลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญา หรGอผิดเงG่อนไขขอหนึ่งขอใดในสัญญาฉบับนี้ หรGอลูกคาตกเปนผูมีหนี้สิน
ลนพนตัว หรGอบุคคลลมละลาย หรGอถูกศาลสั่งพMทักษทรัพยเด็ดขาด บรษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาไดทันที หรGอนําเงนหลักประกันที่ลูกคาไดวางไวกับบรษัทฯ
หรGอทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความครอบครองของบรษัทฯ มาหักชําระหนี้และ/หรGอบังคับขายหลักทรัพยที่ยืมหรGอหลักทรัพยอื่นของลูกคาที่อยูในความครอบครอง
ของบรษัทฯ ในราคาที่บรษัทฯ พMจารณาเห็นสมควรไดทันทีเพF่อนําเงนมาชําระหนี้ใหแกบรษัทฯพรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บรษัทฯ กําหนดไว นับแตวันที่ลูกคา
ผิดนัดจนถึงวันที่บรษัทฯ ไดชําระหนี้ครบถวน ทั้งนี้ไมตัดสิทธิบรษัทฯ ที่จะเรbยกรองคาเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย
ในกรณีที่บรษัทฯ เปนผูใหยืมและลูกคาเปนผูยืมคูสัญญา ทั้งสองฝายตกลงกันวาในกรณีที่ลูกคาผิดนัดไมคืนหลักทรัพยที่ยืมใหแกบรษัทฯ หรGอลูกคาไมปฏิบัติตาม
สัญญา หรGอผิดเงG่อนไขขอหนึ่งขอใดในสัญญาฉบับนี้ หรGอลูกคาตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรGอบุคคลลมละลาย หรGอถูกศาลสั่งพMทักษทรัพยเด็ดขาด บรษัทฯ มีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญาไดทันที และ/หรGอ นําทรัพยสินอื่น ๆ ของลูกคาที่อยูในความครอบครองของบรษัทฯ ไปหักชําระหนี้ตามมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม หรGอนําไปซื้อ
หลักทรัพยตาม ประเภท ชนิด และจํานวนเทากัน เพF่อทดแทนหลักทรัพยที่ลูกคาตองคืนใหแกบรษัทฯ หากเงนดังกลาวไมเพ…ยงพอ และบรษัทฯ ไดชําระเงนทดรองจาย
แทนลูกคาไปเปนจํานวนเทาใดลูกคาตกลงชําระเงนทดรองจายดังกลาวคืนใหแกบรษัทฯ พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บรษัทฯกําหนดไว นับแตวันที่บรษัทฯ ได
ทดรองจายไปจนถึงวันที่ลูกคาไดชําระหนี้ใหแกบรษัทฯ ครบถวน นอกจากนี้ลูกคาตกลงให บรษัทฯ บังคับขายหลักทรัพยอื่นของลูกคาที่อยูในความครอบครองของ
บรษัทฯ ในราคาที่บรษัทฯพMจารณาเห็นสมควร

12.

ความเสี่ยงของ
งของการยื
ของการยืมและใหยืมหลักทรัพย
ผูใหยืมและผูยืมรับทราบวาการใหยืมและการยืมหลักทรัพยนั้น มีความเสี่ยงจากการข@้นหรGอลงของราคาหลักทรัพยที่ยืมและใหยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู ใหยืม
และผูยืมสามารถเรbยกคืน หรGอสงคืนหลักทรัพย ใหแกอีกฝายหนึ่งไดตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู ใหยืมเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม ผูยืมตองคืนหลักทรัพยตามประเภท
ชนิด และจํานวนเทากัน กับหลักทรัพยที่ยืมเพF่อสงคืนใหแกผูใหยืมภายในกําหนดเวลาและเงG่อนไขที่ตกลงกับผูใหยืม โดยลูกคาในฐานะผูใหยืมตองคืนหลักประกันใหแก
บรษัทฯ ในฐานะผูยืมในเวลาเดียวกันกับที่ผูยืมจะคืนหลักทรัพยใหแกผูใหยืม

13.

การบอกเลิกสัญญา
คูสัญญาทั้งสองผู ใหยืมและผูยืมแตละฝายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้ โดยแจงให
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วันทําการ โดยทั้งสองฝายจะตองไมมีหนี้สินคางชําระตอกันในขณะบอกเลิกสัญญา
กรณีที่คูสัญญาผู ใหยืมหรGอผูยืมฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินคางชําระตอกันไมวาตามสัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืม
หลักทรัพยฉบับนี้หรGอเอกสารอื่นใดตามสัญญานี้ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ทั้งสองฝายตกลงวา การบอกกลาวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับตอคูสัญญาอีกฝาย ก็ตอเมื่อมี
การชําระหนี้โดยสิ•นเชิงแลว โดยใหถือวากรณีที่มีหนี้สินคางชําระตอกันขณะที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม คูสัญญาทั้งสองฝาย
ยังคงตองรับผิดตามสัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน
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14.

เงนทดรองจ
เงนทดรองจาย
บรรดาเงนทดรองจายหรGอคาใชจายใด ๆ ทั้งปวงที่บรษัทฯไดจายไปเนื่องจากการที่ลูกคาผิดนัดหรGอผิดสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืม
หลักทรัพยฉบับนี้ แมจะมิไดบอกกลาวใหลูกคาทราบลวงหนา ใหถือวาบรษัทฯกระทําไปในขอบเขตแหงความจําเปนและสมประโยชนแกคูสัญญาทุกประการแลว ลูกคา
ตกลงรับผิดชอบชดใชคืนแกบรษัทฯ พรอมดอกเบี้ยตามที่ระบุไวในขอ 11

15.

ผลใช
ผลใชบังคับ
หากขอกําหนดหรGอเงG่อนไขในขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้เปนโมฆะ โมฆียะ ไมมีผลผูกพันหรGอไมสมบูรณดวยประการ ใดๆ ทั้งสอง
ฝายตกลงใหขอกําหนดและ/หรGอเงG่อนไขสวนที่ที่เปนโมฆะ โมฆียะ ไมมีผลผูกพันหรGอไมสมบูรณนั้น แยกตางหากจากขอกําหนด หรGอเงG่อนไขสวนที่สมบูรณ โดยให
ขอกําหนดหรGอเงG่อนไขสวนที่สมบูรณมีผลใชบังคับไดตอไป

16.

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เวนแตสัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น คูสัญญาผูยืมและผูใหยืมตกลงปฏิบัติตามประกาศหรGอระเบียบ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรGอ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรGอ บรษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย ( ประเทศไทย) จํากัด และ/หรGอ หนวยงานใดที่เกี่ยวของ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบรษัทฯ ไมวาที่มีอยูในวันทํา
สัญญาขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการยืมและใหยืมหลักทรัพยฉบับนี้ หรGอที่จะประกาศเพMNมเติมในภาคหนา โดยใหถือวาประกาศหรGอระเบียบดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของขอตกลงเพMNมเติมฉบับนี้
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เงG่อนไขการ
นไขการยื
การยืมและใหยืมหลักทรัพย
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
4.1

5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2

7.
7.1

7.2

8.

การเปดบัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย ลูกคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
ลงนามในสัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยพรอมบันทึกแนบทาย
บรการยืมและใหยืมผานบัญชี (Cash, Cash Balance, Credit Balance)
หลักทรัพยที่ตกลงยืมเปนหลักทรัพยที่บรษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรGอ ธนาคารแหงประเทศไทย ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพ ย
ดังกลาว หรGอหลักทรัพยอื่น ๆ ที่ไดรับอนุญาต ให ทําการยืมหรGอใหยืมไดตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย จะสามารถยืมติดตอกันได ไมเกิน 1 ป
ประเภท / มูลคาของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน
บรษัทกําหนดประเภทหลักประกันเปนเงนสด และหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักประกันจะตองไมมีภาระคํ้าประกันหนี้สินอื่น หรGอ
ภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งลูกคาผูยืมจะตองวางหลักประกันกอนการยืมไมนอยกวาอัตรารอยละ 150 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเปนอัตราใหม
โดยไดรับความยินยอมจากทั้งสองฝายเรbยบรอยแลว
การเรbยกหลักประกันเพMNม
เมื่อหลักประกันลดลงตํ่ากวารอยละ 140 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ผูยืมจะวางหลักประกันเพMNมใหมากกวา หรGอเทากับมูลคาหลักประกันใน ขอ 4 โดยลูกคาผูยืมจะ
สงหลักประกันใหผูใหยืมเปน เงนสด หรGอแคชเชียรเช็ค ภายในเวลา 12.30 น. ของวันทําการถัดไป
เมื่อหลักประกันลดลงตํ่ากวารอยละ 125 ของมูลคาหลักทรัพยที่ยืม ลูกคาผูยืมตกลงใหบรษัทฯมีสิทธิบังคับหลักประกัน เพF่อทําการซื้อหลักทรัพยที่ยืม และลูกคา
ผูยืมตกลงสงมอบหลักทรัพยที่ซื้อคืนใหแกบรษัทฯ
การคืนหลักทรัพยที่ยืม / การเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืม
ผูใหยืมมีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมได โดยสามารถแจงผูยืมไดทุกวันทําการกอน 12.00 น.
ลูกคาผูยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพยที่ยืมไดทั้งจํานวน โดยสามารถแจงผูใหยืมไดทุกวันทําการกอน 15.00 น.
หมายเหตุ 1. บรษัทฯ มีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพย ไดทันที หากหลักทรัพยที่ยืมนั้นมีการปดสมุดทะเบียน เพF่อจะไดรับสิทธิใด ๆ ก็ตาม เชน สิทธิในการรับเงนปนผล
สิทธิในการจองซื้อหุนเพMNมทุน เปนตน โดยลูกคาผูยืมไมถือเปนการผิดเงG่อนไขการยืมรายการ
2. บรษัทฯ มีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพย ไดทันที หากหลักทรัพยที่ยืมนั้นผูใหยืมเรbยกคืนจากบรษัทฯจนทําใหบรษัทมีปรมาณหุนไมเพ…ยงพอในการสง
มอบคืนใหกับผูใหยืมหลักทรัพย
3. บรษัทฯ จะดําเนินการสงคืนหลักประกันคืนเมื่อไดรับหลักทรัพยที่ยืมคืนเรbยบรอยแลว
คาธรรมเนียมการยืม
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกําหนด อัตราคาธรรมเนียมเปนรอยละตอวัน หรGอตอปตามที่ระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลคาหลักทรัพยที่ยืมตามราคาปดของสิ•น
วันทําการ(ไมรวมภาษีมูลคาเพMNม)
หมายเหตุ คูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงอัตราคาธรรมเนียมกันเปนคราว ๆ ไป โดยระบุอัตราคาธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ
รายการระยะเวลาที ่คํ านวณค าธรรมเนี ยมจะนับจากวั นรับหลั กทรัพ ยจ ากผู ใหยืม จนถึงวันทําการกอ นหนาวันสงคื นหลักทรั พย ใ ห แกผู ใ ห ยื มโดยจะไม ค ิ ด
คาธรรมเนียมในวันสงคืนหลักทรัพย (ซึ่งจํานวน วันที่ใชคํานวณเปนรายปเทากับ 365 วัน) ทั้งนี้ ผูยืมจะชาระคาธรรมเนียมใหแกผูใหยืมเปนรายเดือน หรGอเมื่อมีการ
ยกเลิกสัญญา (โดยคํานวณคาธรรมเนียมจากราคาปดของหลักทรัพยที่ยืมในแตละวัน) ตามอัตราคาธรรมเนียมที่ ไดตกลงไวกับบรษัทฯ และลูกคาผูยืมจะชําระ
คาธรรมเนียมใหแกบรษัทฯ ภายใน 2 วันทําการถัดจากวันสิ•นเดือน หรGอวันที่ยกเลิกสัญญา
คํารับรอง
ลูกคาผูยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงตาง ๆ อันอาจจะเกิดข@้นจากการยืมหลักทรัพยตามบันทึกแนบทายฉบับนี้เปนอยางดีแลว เชน ความผันผวนข@้นลงของดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย ความผันผวนของมูลคาของหลักทรัพยและทรัพยสินอาจถูกเรbยกใหคืนหลักทรัพย ซึ่งหากไมสามารถคืนหลักทรัพยตามกําหนด เวลาได
บรษัทฯอาจบังคับหลักประกันของลูกคาผูยืมได ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของตาง ๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกคาผู
ยืมรับทราบและเขาใจดีวาการลงนามในบันทึกแนบทายฉบับนี้ถือวาเปนการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงตาง ๆ ทั้งปวงดวย
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ขอชี้แจงสําหรับผูลงทุน เพF่อการทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย ( SBL )
ขาพเจามีความประสงคจะเปดบัญชีการยืมและใหยืมหลักทรัพย กับบรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บรษัท” ซึ่งผูแนะนําการลงทุนของบรษัทฯ ไดชี้แจงให
ขาพเจาเขาใจในขอมูลและขอตกลงในการทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย ในประเด็นดังตอไปนี้แลว
1.
ธุรกรรม SBL สามารถทําไดทั้งผูลงทุนรายยอย ผูลงทุนสถาบัน และกองทุน หรGอ Hedge Fund โดยผูลงทุนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ SBL สามารถ
ประเมินทิศทางภาวะตลาด ผลตอบแทน และยอมรับความเสี่ยงได
2.
หลักทรัพยที่ยืมและใหยืมหลักทรัพย ไดแก หลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนี SET 100, ETF และหลักทรัพยอื่นที่บรษัทฯอนุญาต
3.
การทําสัญญากับบรษัทฯ ลูกคาทําสัญญาการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Master Agreement) เพ…ยงครั้งเดียวโดยบรษัทฯ จะจัดสง Confirmation Statement ให
ลูกคาทุกครั้งที่เกิดธุรกรรม
4.
หลักประกันสําหรับบัญชี Cash และบัญชี Cash Balance ไดแก เงนสด สําหรับบัญชีเครดิตบาลานซ หลักประกัน ไดแก เงนสดและหลักทรัพยจดทะเบียน
5.
ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ใหการตั้งขายชอรตหุนนั้น เปนราคาที่ไมตากวาราคาซื้อขายสุดทาย (Last trade) ตามกฎ Zero Plus Tick Rule
6.
หลักทรัพยที่มีการปดสมุดทะเบียน จายเงนปนผล (XD) สิทธิจองซื้อหลักทรัพยใหม (XR) สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (XM) และการข@้นเครG่องหมายตางๆ ลูกคาผูยืม
ตองทําการซื้อคืนหลักทรัพยนั้นๆ กอนวันข@้นเครG่องหมายตางๆ ภายใน 4 วันทําการ และคืนหลักทรัพย ใหแกบรษัทฯ อยางชาลวงหนา 1 วันกอนหนาวันข@้น
เครG่องหมายไมเกิน 16.30 น.แมวาจะไดทําการยืมหุนแบบกําหนด ระยะเวลาไวก็ตาม
7.
ทุกสิ•นวันทําการ จะมีการปรับมูลคาหลักประกันใหเปนไปตามราคาตลาด (Mark to market) เพF่อตรวจสอบวา จะตองมีการเรbยกหลักประกันเพMNมเติมหรGอไม
8.
ในระหวางวันหากมูลคาหลักประกันลดตาลงกวา 140% ลูกคาสามารถวางเงนหลักประกันเพMNม หรGอ ซื้อหลักทรัพยคืน เพF่อใหหลักประกันกลับมาที่ 140% มิฉะนั้น
ลูกคาจะตองเติมเงน หรGอ ซื้อหลักทรัพยคืนใหหลักประกันเทากับ 150% ภายใน 15.30 น. ของวันทําการถัดไป
9.
เมื่อหลักประกันลดตากวา 125% ของมูลคาทรัพยสินที่ยืม ลูกคาตกลงใหบรษัทฯ มีสิทธิบังคับซื้อคืนหลักทรัพย และสงมอบหลักทรัพยที่ซื้อคืนนั้นแกบรษัทฯ
10.
บรษัทฯ ใชหลักการหรGอแนวทางในการปฏิบัติงานในการเลือกคูสัญญาในการยืมและใหยืมหลักทรัพย ดังนี้
1.
ใชวธีการ Random Matching
2.
กรณีที่มีคูสัญญาแจงความประสงคในการยืมหลักทรัพย เพF่อ Covered Short ในกรณีมิใหเกิดการ Fail Settlement จะใชวธีคัดเลือก ผู ใหยืมหลักทรัพย
ที่มีจํานวน หลักทรัพยที่ปลอดภาระมากที่สุดกอน
3.
เลือกตามวธีการที่เหมาะสมซึ่งเปนดุลพMนิจของบรษัทในแตละสถานการณ
11.
กรณีที่บรษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงG่อนไขหรGอหลักเกณฑหรGอประกาศหรGอแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการใด ในการทําธุรกรรมตาง ๆ ที่บรษัทมีใหบรการกับลูกคา
บรษัทจะไดประกาศใหทานลูกคารับทราบเพF่อดําเนินการตอไปผานทางเว็บไซด http://www.fnsyrus.com หรGอติดประกาศไว ณ ที่ทําการสาขาของบรษัทฯ
12.
บรษัทฯ มีสิทธิเรbยกคืนหลักทรัพยที่ใหยืมจากลูกคาเมื่อใดก็ ได โดยจะขอเรbยกคืนเพF่อแจงใหลูกคาทราบภายในเวลากอน 12.00 น. ของวันทําการ และลูกคาจะตองสง
มอบคืนหลักทรัพยภายใน 2 วันทําการนับจากวันที่บรษัทฯ เรbยกคืน
13.
ในการคํานวณคาธรรมเนียมการยืมและใหยืมหลักทรัพยจะใชวัน 365 วันเปนตัวหาร
14.
ลูกคาหรGอบรษัทฯ สามารถบอกเลิกสัญญา โดยการแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วันทําการ โดยทั้งสอง จะตองไมมีหนี้สิน
คงคางชําระกันในขณะบอกเลิกสัญญา
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับนี้จะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเมื่อลูกคาและบรษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมนี้เทานั้นขอกําหนดเพMมN เติมเกีย่ วกับการแตงตัง้ ตัวแทน/นายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยตางประเทศ
งประเทศ
1.
1.1
1.2

1.3

ขอความเบื้องตน
ขอกําหนดเพMNมเติมนี้ทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาที่ ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนการเฉพาะที่เกี่ยวกับการใหบรการเปนตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ
ขอกําหนดเพMมN เติมเกีย่ วกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยตางประเทศฉบับนี้ จะใชบังคับระหวางบรษัทฯ และลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคามีคาํ สั่งซื้อขาย
หลักทรัพยตา งประเทศมายังบรษัทฯ ไมวาจะดวยวธีทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาทีข่ องบรษั
องบรษัทฯ และ (ข) บรษัทฯ ตอบรับการใหบรการแกลูกคาไม
การดานการเงน และ
วาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรรการด
เอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ บรษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการใหบรการ หากบรษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ…ยงพอในการทําธุรกรรม หรGอการใหบรการของบรษัทฯ อาจขัดหรGอ
แยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอนื่ ใดแลวแตดุลพMนจิ ของบรษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบรษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิ
เสธการใหบร
เกิดจากการปฏิเสธการให
ทนของบรษัษัทฯ โดยบรษัทฯ จะ
การของบรษัทฯ เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบรษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของบร
รับผิดชอบเพ…ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจรง
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศนี้ ซึ่งตอไปจะเรbยกวา “ขอกําหนดเพMมN เติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ”
งประเทศ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ ไดนิยามไวในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการ
ดานการเงนที่ลูกคาไดตกลงทํากับบรษัทฯ (“ขขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน”)
นการเงน”)
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คําจํากัดความ
เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน คําดังตอไปนี้ใหมีความหมายตามที่ไดนิยามไวดังตอไปนี้
(ก)
“ซืซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพยหรGอการใชสิทธิจองซื้อหลักทรัพยที่เสนอขายใหแกผูถือหลักทรัพยเดิมดวย
(ข)
“บับัญชีซอื้ ขายหลักทรัพยตางประเทศ”
งประเทศ หรGอ Offshore Securities Trading Account หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศที่ลูกคาเปดกับบรษัทฯ
ตามขอ 3.1 ไมวาจะเปนการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตหรGอไมก็ตาม
(ค)
“วงเงนจั
วงเงนจัดสรร”
สรร หมายถึง วงเงนลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมายใหสํานักงาน ก.ล.ต. เปนผูจัดสรรวงเงน
(ง)
“หลั
หลักทรัพยตางประเทศ”
งประเทศ หมายถึง หลักทรัพยที่เปนสกุลเงนตราตางประเทศ และ/หรGอจําหนายในตางประเทศ โดยรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวาง
ประเทศ หรGอนิติบุคคลในตางประเทศ
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การแตงตั้ง
ลูกคาตกลงแตงตั้งและมอบอํานาจใหบรษัทฯ เปนตัวแทน และ/หรGอนายหนาโดยชอบดวยกฎหมายของลูกคารวมทั้งใหมีอํานาจแตงตั้งตัวแทนชวง หรGอกระทําการใน
นามของบรษัทฯ เพF่อลูกคาสําหรับการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพยตางประเทศในทุกกรณี ไมวาในหรGอนอกตลาดหลักทรัพย และไมวาจะเปนการซื้อขาย
หลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตหรGอผานเจาหนาที่ของบรษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดแตเพ…ยง การซื้อขาย การจําหนายจายโอน การเก็บรักษา การสงมอบหรGอรับมอบ
หลักทรัพยตางประเทศ การขอวงเงนจัดสรร การเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศกับสถาบันการเงนในตางประเทศ การเปดบัญชีเงนฝากเงนตราตางประเทศ
กับสถาบันการเงนทั้งไทยและตางประเทศ การอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดใหบรษัทฯ ตองปฏิบัติ รวมทั้งดูแลเก็บรักษาทรัพยสินหรGอสิทธิประโยชนอื่นใดอัน
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําหนาที่ตามขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศฉบับนี้ ตลอดจนทําการชําระเงนคาซื้อหลักทรัพยตางประเทศ รับเงนคาขายหลักทรัพยตางประเทศ ชําระและรับชําระคาธรรมเนียม คาอากร
แสตมป และคาใชจายใดๆ อันเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ การใชสิทธิใดๆ ของลูกคา การจําหนายจายโอน การเก็บรักษา การสงมอบหรGอรับมอบ
หลักทรัพยตางประเทศของลูกคา การรับและ/หรGอการปฏิบัติตามคําสั่งของลูกคาไมวาดวยวาจา หรGอลายลักษณอักษร และคําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวของ หรGอเกี่ยวเนื่องกับ
การซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศใดๆ ของลูกคาที่ ไดเปดไวกับบรษัทฯ (ซึ่งแตละบัญชีของลูกคาจะเรbยกวา “บับัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ”)
งประเทศ ภายในวงเงนจัดสรรและวงเงนการทําธุรกรรม และบรษัทฯ ตกลงรับทําการเปนตัวแทนและ/หรGอนายหนาในการดําเนินการตางๆ ขางตน
ใหแกลูกคา ภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขที่ระบุไว ในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศฉบับนี้ โดยลูกคารับทราบและตกลงวา บรษัทฯอาจทํารายการเกี่ยวกับหลักทรัพยตางประเทศในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศของลูกคาทั้งในฐานะตัวการหรGอในฐานะตัวแทน
ลูกคาตกลงใหสัตยาบันและยอมรับที่จะผูกพันในการใดๆ ที่บรษัทฯ และ/หรGอตัวแทนชวงไดกระทําไปในฐานะตัวแทน/นายหนาของลูกคาตามขอกําหนดและเงG่อนไข
เกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศฉบับนี้
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4.3

เงG่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในตางประเทศ
ลูกคาจะตองไดรับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย ในตางประเทศจากธนาคารแหงประเทศไทย เจาพนักงาน ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนตราตามกฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงน และ/หรGอจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (หากมี) เปนครั้งคราว และไดรับการจัดสรรวงเงนเพF่อลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอน
การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ หรGอกอนการเพMNมการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ทั้งนี้ ลูกคารับทราบวาลูกคาอาจไมไดรับการอนุมัติหรGอจัดสรรวงเงน
จัดสรรขางตนตามที่ลูกคาประสงค ลูกคาตกลงยอมรับผลที่เกิดข@้นและจะไมเรbยกรองคาเสียหายใดๆ ไมวาทางตรงหรGอทางออมจากบรษัทฯ ทั้งสิ•น
ลูกคารับทราบวาลูกคาสามารถทําการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศแบบ Cash Balance ไดเทานั้น โดยตกลงที่จะวางเงน
กับบรษัทฯ กอนสงคําสั่งซื้อหลักทรัพยในตางประเทศ โดยเงนที่ลูกคาวางไวกับบรษัทฯ เพF่อรอโอนไปตางประเทศ และเงนของลูกคาที่อยูในตางประเทศ ลูกคายอมรับ
วาลูกคาจะไมไดรับดอกเบี้ยหรGอผลประโยชนอื่นใดจากเงนดังกลาวแตอยางไร เวนแตบรษัทฯ จะพMจารณาใหดอกเบี้ยหรGอผลประโยชนอื่นใด ตามที่บรษัทฯ จะแจงให
ลูกคาทราบเปนครั้งคราวไปในอัตราไมเกินกวาที่บรษัทฯ ไดรับจรงหลังหักคาใชจายใดๆ และภาษีที่บรษัทฯ พ^งตองชําระ
ลูกคาตกลงยินยอมมอบอํานาจใหบรษัทฯ แตงตั้งสถาบันการเงนในตางประเทศ และ/หรGอผูดูแลรักษาทรัพยสิน เพF่อประโยชนสําหรับการซื้อขายหลักทรัพ ย ใ น
ตางประเทศและการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาในนามของบรษัทฯ ตามรูปแบบและวธีการที่บรษัทฯ เห็นสมควรภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา ซึ่งบรษัทฯ อาจพMจารณาแตงตั้งหรGอเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงนในตางประเทศ และ/หรGอ ผูดูแลรักษาทรัพยสินตามที่บรษัทฯ
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เห็นสมควรโดยไมจําเปนตองแจงหรGอขอความยินยอมจากลูกคากอน และใหถือวาการลงนามในเอกสารธุรกรรมลูกคาได ใหความยินยอมและมอบอํานาจให แก
บรษัทฯ แตเพ…ยงผูเดียวในการใชดุลพMนิจคัดเลือกสถาบันการเงนในตางประเทศ และ/หรGอผูดูแลรักษาทรัพยสิน ลูกคาตกลง ที่จะเปนผูชดใช ใหกับบรษัทฯ สําหรับ
คาธรรมเนียมใดๆ อันเกิดข@้น รวมถึงคาใชจายที่บรษัทฯ ไดทําการชําระไปเพF่อการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา ทั้งนี้ ลูกคายินยอมใหบรษัทฯ เปดเผยขอมูลของ
ลูกคาใหแกสถาบันการเงนหรGอผูดูแลทรัพยสินดังกลาวเพF่อประโยชนในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศและการดูแลรักษาทรัพยสิน อนึ่ง บรษัทฯ ตกลง
รับผิดชอบตอความสูญหายหรGอเสียหายอันเกิดข@้นโดยตรงแกทรัพยสินของลูกคาเฉพาะสวนที่เกิดมาจากการละเลยการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดขางตน ลูกคา
รับทราบและยินยอมวา ทรัพยสินในตางประเทศของลูกคา ลูกคาอาจจะไมสามารถมีชื่อเปนผูถือครองทรัพยสินหรGอเจาของบัญชีหรGออางกรรมสิทธิ์ไดโดยตรง โดย
ใบหุน ใบหลักทรัพย ชื่อบัญชี และเอกสารตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกสอาจจะปรากฏในชื่อของและ/หรGอถือครองไวโดยบรษัทฯ หรGอตัวแทนหรGอคูสัญญาของบรษัทฯ หรGอ
บุคคลอื่นใด แตอยางไรก็ตาม บรษัทฯ จะดําเนินการใหมีการจัดเก็บและบันทึกรายการทรัพยสินในตางประเทศของลูกคาภายใตบัญชีของบรษัทฯ ในลักษณะ
Omnibus Account เพF่อลูกคา โดยทรัพยสินดังกลาวบรษัทฯ จะทําการแยกทรัพยสินของลูกคาแตละรายภายใตบัญชี Omnibus Account เพF่อลูกคาดังกลาวออก
จากทรัพยสินอื่นๆ ของบรษัทฯ
ลูกคารับทราบและยินยอมวาในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ลูกคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วธีการ หรGอเงG่อนไขที่บรษัทฯ กําหนดไว ในเอกสารคูมือนัก
ลงทุน (Handbook) ที่ปรากฏอยูในเว็บไซตของบรษัทฯ ซึ่งบรษัทฯ ขอสงวนสิทธิแตเพ…ยงผูเดียวในการแก ไขเปลี่ยนแปลงโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจาก
ลูกคากอน ซึ่งการแก ไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวบรษัทฯ อาจดําเนินการแจงไปยังที่อยู หรGอ E-Mail Address ที่ลูกคาไดแจงไวกับบรษัทฯ หรGอ บรษัทฯ อาจดําเนินการ
แจงใหแกลูกคาทราบผานทางเว็บไซต และลูกคาตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วธีการ หรGอเงG่อนไขที่บรษัทฯ ไดแก ไขเปลี่ยนแปลงไวทุกประการ
รับทราบและยินยอมวา การซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศอาจมีความลาชาหรGอความคลาดเคลื่อนสําหรับการประมวลหรGอแสดงผลราคาเสนอซื้อ (Bid) หรGอราคา
เสนอขาย (Offer) คําเสนอซื้อหรGอเสนอขายที่ลูกคาไดแสดงเจตนาไวอาจไมไดรับการจับคูโดยระบบ หรGออาจถูกจับคูโดยระบบในราคาที่ลูกคาไดแสดงเจตนจํานงไว
ลูกคาตกลงยอมรับความเสี่ยงขางตนและตกลงวาไมวากรณีใดๆ ลูกคาจะรับผิดชอบตอรายการซื้อหรGอรายการขายที่เกิดข@้นตามคําสั่งของลูกคาทุกประการ
ลูกคาตกลงยินยอมและแตงตั้งใหบรษัทฯ เปนผูเลือกใชบรการการแลกเปลี่ยนเงนตราตางประเทศ บรการการโอนเงนไปตางประเทศ หรGอการทําสัญญาเพF่อปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชยที่ไดรับอนุญาตตามที่บรษัทฯ เห็นสมควร โดยไมตองไดรับการยินยอมจากลูกคาเปนรายครั้งกอน ลูกคาตกลง
ที่จะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงนตราตางประเทศ การโอนเงน การทําสัญญาเพF่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยยินยอมใหบรษัทฯ
หักจากเงนที่ลูกคาไดนํามาวางนั้น หรGอในบัญชีอื่นใดของลูกคา
ลูกคาตกลงวา ในกรณีที่ลูกคาประสงคที่จะทําสัญญาเพF่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยตนเอง (Currency Hedge) อันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนใน
หลักทรัพยตางประเทศ ลูกคาจะตองขอความเห็นชอบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากบรษัทฯ กอนการดําเนินการดังกลาวทุกครั้ง
ลูกคาตกลงวาเงนของลูกคาที่อยูในตางประเทศ จะถูกเก็บอยูในบัญชีในนามของบรษัทฯ เพF่อลูกคาโดยเปนสกุลเงนตราตางประเทศกับสถาบันการเงนในตางประเทศ
หรGอผูดูแลรักษาทรัพยสิน โดยการชําระหนี้หรGอการดําเนินการใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศของลูกคาใหกระทําโดยใชเงนตราตางประเทศที่บรษัทฯ
กําหนด ในกรณีที่ลูกคามีเงนตราตางประเทศที่วางไวกับบรษัทฯ หลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย ในหลายประเทศ หากเงนตราตางประเทศสกุลใดไม
เพ…ยงพอตอการชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย ใดๆ ลูกคายินยอมใหบรษัทฯ เปนผูตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงนที่ลูกคามีอยูเพF่อชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย ใ น
ตางประเทศของลูกคาในสกุลเงนใดๆ ตามที่บรษัทฯ เห็นสมควร โดยไมตองบอกกลาวหรGอไดรับการยินยอมจากลูกคากอน
ลูกคาตกลงและรับทราบวาลูกคาไมไดรับอนุญาตใหสงคําสั่งซื้อหรGอขาย/เสนอซื้อหรGอเสนอขายหลักทรัพยในตางประเทศประเภท Market Order ทุกประเภทและทุก
ชวงเวลา และไมไดรับอนุญาตใชสิทธิที่จะจองซื้อหุนเพMNมทุนที่จําหนายใหแกผูถือหุนเดิมหรGอสิทธิอื่นใดซึ่งลูกคาจะตองมีภาระในการชําระเงนสําหรับการใช สิ ทธิ
ดังกลาวในขณะที่ลูกคามีเงนสดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศไมเพ…ยงพอหรGอเปนผลใหลูกคามีเงนสดไมเพ…ยงพอในภายหลัง นอกจากนี้ ลูกคาตกลงและ
ยอมรับวาถึงแมวาลูกคาจะสามารถสงคําสั่งหรGอใชสิทธิดังกลาวโดยฝาฝนขอกําหนดขางตนผานระบบซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศทางอินเทอรเน็ตได ก็ ไมเปนเหตุ
ที่ลูกคาจะถือไดวาบรษัทฯ ไดยินยอมตกลงใหลูกคาสามารถสงคําสั่งหรGอใชสิทธิดังกลาวได ซึ่งหากบรษัทฯ ไดตรวจพบการฝาฝนขางตน บรษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการใดๆ โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนากอน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดแตเพ…ยงการยกเลิกเพMกถอนคําสั่งใดๆ ของลูกคา การบังคับขายหลักทรัพย ใดๆ ของ
ลูกคา หรGอเรbยกใหลูกคานําเงนสดตามจํานวนที่บรษัทฯ กําหนดมาเพF่อชําระเปนคาซื้อ คาปรับ คาใชจายอื่นใด เปนตน โดยบรษัทฯ จะไมมีความรับผิดใดๆ ตาม
กฎหมายหรGอตองรับผิดชอบตอความสูญหาย เสียหาย หรGอผลขาดทุนใดๆ ตอลูกคาไมวาทางตรงและทางออม ในกรณีที่ลูกคามีเงนไมพอที่จะทํารายการซื้อขาย
ภายในวันที่กําหนด ลูกคารับทราบและยินยอมใหบรษัทฯ ทําการบังคับขายหลักทรัพยที่ลูกคาสั่งซื้อหรGอหลักทรัพยอื่นใด โดยบรษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอผลขาดทุน
อันเกิดจากการขายหลักทรัพยดังกลาวทั้งนี้ หากลูกคาไมมีหลักทรัพยคงเหลืออยูในบัญชีหรGอมีไมเพ…ยงพอ ลูกคาตองดําเนินการโอนเงนไปตางประเทศเพF่อชําระคา
ซื้อสวนที่ขาดอยู รวมทั้งตองชําระคาปรับลาชา คาใชจายในการโอนเงน หรGอคาใชจายอื่นๆ ใหบรษัทฯ ทันทีที่ไดรับแจง
ลูกคายินยอมใหบรษัทฯ เปดเผย หรGอ รายงานขอมูลของลูกคาที่เกี่ยวของกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรGอธนาคารแหงประเทศ
ไทย และ/หรGอหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไมวาในหรGอตางประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายหรGอกฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดแตเพ…ยงรายงานการซื้อ
การขายหลักทรัพยตางประเทศ ผลกําไรและขาดทุน การนําเงนเขาและออก เปนตน
ลูกคาไมไดรับอนุญาตใหทําการโอนหรGอรับโอนเงนหรGอหลักทรัพยระหวางบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศและบัญชีอื่นของลูกคาที่เปดไวในตางประเทศ เวนแต
การโอนหลักทรัพยตางประเทศในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาไปยังบัญชีหลักทรัพยอื่นและ/หรGอบัญชีหลักทรัพยประเภท Private Fund ของลูกคาที่ไดเปดไวและ/หรGอ
บรหารจัดการโดยบรษัทฯ หรGอโดยบรษัทหลักทรัพยอื่นในประเทศไทย หรGอเปนการรับโอนหลักทรัพยหรGอเงนเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ ทั้งนี้ ตาม
กฎเกณฑหรGอระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด และไดรับอนุญาตจากบรษัทฯ แลว
ลูกคาขอรับรองและยืนยันวาเงนที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศนี้เปนเงนทุนของลูกคาเอง และมิไดเปนเงนที่ทําการกูยืมเงนแตอยางใด นอกจากนี้ ลูกคายัง
ขอรับรองอีกวาลูกคามีความประสงคหลักที่จะทําการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคอื่นแอบแฝง เชน การเก็งกําไรคาเงนหรGอจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และเปนความประสงคของตัวลูกคาเองทั้งหมด ลูกคามิไดกระทําในนามของตนเองเพF่อบุคคลอื่นแตอยางใด
บรษัทฯ จะเก็บเงนลงทุนที่ลูกคาโอนใหแกบรษัทฯ เงนคาขาย เงนปนผล ดอกเบี้ย หรGอเงนไดอื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศไวในบัญชีของบรษัท
เพF่อลูกคาในตางประเทศ ซึ่งบัญชีดังกลาวหากไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกันเกินกวาระยะเวลาที่บรษัทฯ เห็นสมควร ลูกคาตกลงและยินยอมใหบรษัทฯ โอนเงนของ
ลูกคาตามจํานวนที่บรษัทฯ เห็นสมควรกลับเขามาในประเทศไทย โดยลูกคาตกลงเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมตางๆ และ/หรGอภาระทางภาษีที่อาจเกิดข@้นทุกประการ
ขอตกลงอื่นๆ
ลูกคารับทราบและเขาใจวา เงนไดตางๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศอาจถูกหัก ณ ที่จายตามกฎหมายหรGอกฎเกณฑที่เกี่ยวของในแตละประเทศ ซึ่ง
ลูกคารับทราบวาลูกคาอาจไม ไดรับประโยชน ใดๆ จากอนุสัญญาระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่นเพF่อการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงการ
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รัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงนได และลูกคาอาจมีภาระทางภาษีรวมทั้งมีหนาที่ในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงนไดพ^งประเมินตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรGอ
ขอบังคับของกรมสรรพากร ซึ่งในกรณีที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรGอขอบังคับของกรมสรรพากรกําหนดใหบรษัทฯ ตองดําเนินการหักภาษี ณ ที่จาย ลูกคายินยอมให
บรษัทฯ ดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายและนําสงตอกรมสรรพากร
ลู กค ามี ค วามประสงค ที ่จ ะขอใชบรการรับขอ มูล รายงาน และเอกสารอื ่ นใด รวมถึ ง รายงานการลงทุ นประจําเดื อ น (รวมกั นเรb ยกวา “รายงาน
รายงาน”)
รายงาน ในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ โดยลูกคายินยอมใหบรษัทฯ ถือวาการลงนามในเอกสาร
ธุรกรรมเปนการแสดงเจตนาเพF่อ ตกลงและยินยอมเข าผูกพันตามขอ กํ าหนดและเงG ่อนไขเกี่ยวกั บการรั บรายงานในรู ปแบบอิเ ล็ กทรอนิ กสผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารธุรกรรมที่ลูกคาไดเคยแสดงเจตนาไวและตามที่ปรากฏในเว็บไซตของบรษัทฯ ทุกประการ
ลูกคาตกลงและรับทราบวา
(ก)
ลูกคาจะไมมีนิติสัมพันธโดยตรงกับสถาบันการเงนในตางประเทศที่เปนคูสัญญากับบรษัทฯแตอยางใด และการซื้อขายหลักทรัพย หรGอธุรกรรมใดๆ ภายใต
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศจะดําเนินการผานทางบรษัทฯ เทานั้น
(ข)
ลูกคาจะไมสามารถติดตอสื่อสารใดๆ ทั้งทางตรงและทางออมกับสถาบันการเงนตางประเทศในนามของบรษัทฯ ในฐานะตัวแทนของลูกคาได และ
(ค)
ลูกคาจะตองไมใชระบบซื้อขายที่ใหบรการโดยบรษัทฯ หรGอกระทําการใดๆ อันเปนผลใหสถาบันการเงนตางประเทศจะตองมีหนาที่และความรับผิดตอบุคคลที่
สาม
การสงมอบและการชําระเงน
ลูกคาตกลงสงมอบหลักทรัพย ใหบรษัทฯ เพF่อการสงมอบหลักทรัพยที่ขาย และลูกคาตกลงชําระเงนแกบรษัทฯ เพF่อการชําระเงนคาหลักทรัพยที่ซื้อหรGอยินยอมให
บรษัทฯ หักเงนจากบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) เต็มตามจํานวนที่ลูกคาจะตองชําระเพF่อการชําระเงน
คาหลักทรัพยที่ซื้อ หรGอนําหลักทรัพยจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาไปสงมอบในกรณีที่ลูกคาสั่งขายหลักทรัพยดังกลาวเพF่อใหบรษัทฯ สามารถทําการสง
มอบหลักทรัพยและชําระเงนคาซื้อหลักทรัพย ไดตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ โดยลูกคาตกลงรับทราบวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนไปตาม
ขอกําหนด ระยะเวลา และเงG่อนไขที่บรษัทฯ กําหนด และบรษัทฯ จะไมดําเนินการชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยเปนบางสวน (Partial Settlement)
ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถจัดหาหลักทรัพยมาสงมอบใหแกบรษัทฯ เพF่อการสงมอบหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย หรGอไมสามารถชําระเงนสําหรับหลักทรัพย
ที่ซื้อตามหลักเกณฑที่กําหนด บรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการดังตอไปนี้
(ก)
ในกรณีของการขายหลักทรัพย บรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการซื้อหลักทรัพยเพF่อการสงมอบตามราคาที่บรษัทฯ เห็นสมควร และเรbยกเก็บคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการดําเนินการดังกลาวจากบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) แลวดําเนินการสงมอบ
หลักทรัพยเพF่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกคา และนําเงนที่ไดรับมานั้นเครดิตเขาในบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับ
บรษัท (ตามแตกรณี) หรGอบรษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพยในนามของลูกคาเพF่อสงมอบและเรbยกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดข@้นเนื่องจากการ
ยืมหลักทรัพยหรGอการจัดหาหลักประกัน หรGอบรษัทฯ อาจดําเนินการยืมหลักทรัพยใดๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาวบรษัทฯ
มีสิทธิดําเนินการไดโดยไมตองแจงหรGอบอกกลาวใหลูกคาทราบ หรGอขอรับความยินยอมจากลูกคา หรGอ
(ข)
ในกรณีของการซื้อหลักทรัพย บรษัทฯ มีสิทธิยอมรับการสงมอบหลักทรัพย และเรbยกเก็บเงนจากบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชี
อัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) เต็มตามจํานวนที่ลูกคาจะตองชําระสําหรับคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากหลักทรัพยที่ลูกคาซื้อไว โดยบรษัทฯ อาจ
ดําเนินการขายหลักทรัพยดังกลาวในราคาที่บรษัทฯ เห็นสมควร และนําเงนที่ไดรับเครดิตเขาในบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชี
อัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี) ทั้งนี้ในการดําเนินการดังกลาวบรษัทฯ มีสิทธิดําเนินการไดโดยไมตองแจงหรGอบอกกลาวใหลูกคาทราบ หรGอขอรับความ
ยินยอมจากลูกคา
ในกรณีดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตาม บรษัทฯ จะเรbยกเก็บจากบัญชีของบรษัทเพF่อลูกคาหรGอบัญชีธนาคารเพF่อตัดบัญชีอัตโนมัติกับบรษัท (ตามแตกรณี)
และสําหรับจํานวนเงนที่ลูกคายังคางชําระอยูนั้นจะถือวาเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแลวในวันนั้น ซึ่งลูกคาตองชําระคาปรับตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และ
ดอกเบี้ยแกบรษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยที่บรษัทฯ ไดกําหนดไวเปนคราวๆ ไป โดยบรษัทฯ จะคํานวณดอกเบี้ยไปจนกวาบรษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ครบถวนแลว
ขอรองเรbยน
ในกรณีที่ลูกคามีขอรองเรbยน ลูกคาอาจทําขอรองเรbยนตอบรษัทฯ เพF่อใหบรษัทฯ พMจารณาแก ไขปญหาตามขอรองเรbยนของลูกคา ทั้งนี้ขั้นตอนและวธีการในการรับ
และพMจารณาแก ไขปญาหาขอรองเรbยน การรายงานความคืบหนาและการแจงผลพMจารณาเปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบของบรษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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เอกสารเปดเผยขอมูลความเสีย่ งเกีย่ วกับการลงทุนในหลักทรัพยตา งประเทศ
การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีความเสี่ยง ผูลงทุนอาจสูญเสียเงนลงทุนไมวาทั้งหมดหรGอบางสวนได ดังนั้น กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรตรวจสอบและ
พMจารณาขอมูลในเอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้อยางรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม เอกสารขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิไดแสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ แตแสดงถึงปจจัยหรGอ
ความเสี่ยงที่สําคัญบางประการที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ดังนั้น จ@งอาจมีปจจัยหรGอความเสี่ยงอื่นที่ ไมอาจทราบได ในขณะนี้หรGอเปนความเสี่ยงที่
พMจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจกลายเปนปจจัยหรGอความเสี่ยงที่มีความสําคัญในอนาคตได
เอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใชเอกสารที่ใหคําแนะนาในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรGอบัญชี โดยผูลงทุนควรปร@กษาที่ปร@กษาในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ดังนั้น ผูลงทุนไมควรลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเวนแตผูลงทุนไดมีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพ ย
ตางประเทศอยางถองแทและตัดสินใจลงทุนโดยเห็นวาการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศดังกลาวนั้นเหมาะสมกับตน
ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย
ผูลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงนลงทุนไมวาทั้งหมดหรGอบางสวนได ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณที่คาดไมถึง ซึ่งรวมถึงการดําเนินการตางๆ ของ
หนวยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณที่เปนเหตุสุดวสัยอื่นๆ และเหตุการณที่ ไมสามารถควบคุมได เชน
สงคราม จลาจล ความว†นวายภายในบานเมือง หรGอการกอการราย เปนตน ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจทําใหเกิดความผันผวนอยางรุนแรงตอตลาดและราคาของหลักทรัพย
ได
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา
หลักทรัพยตางประเทศที่ผูลงทุนจะเขาลงทุนเปนหลักทรัพยที่ทําการซื้อขายหรGอจดทะเบียนอยูในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบ
ที่แตกตางจากของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยที่หลักทรัพยตางประเทศมีการซื้อขายหรGอจดทะเบียนดังกลาวอาจใชดุลพMนิจระงับการซื้อขาย
หลักทรัพยเปนครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรGอความผันผวน หรGอภาวะตกตํ่า หรGอการเกิดข@้นของเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอปรมาณการ
ซื้อขายและราคาของหลักทรัพย ได
นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตนซึ่งเปนปจจัยภายในแลว ปรมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่น ซึ่งอาจเปนปจจัยที่
เกี่ยวของกับหลักทรัพยเอง หรGออาจเกิดจากปจจัยภายนอก เชน สงคราม วกฤตการณทางเศรษฐกิจและ/หรGอทางการเงนของโลกหรGอของภูมิภาค เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยเหลานี้อาจสงผลกระทบตอปรมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย ได
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย
การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศจะเกี่ยวของกับการสงคําสั่งซื้อขาย การสงมอบ และการชําระราคาในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย ในแตละประเทศที่มีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกตางกัน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับความคุมครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยผูลงทุ นของ
ประเทศดังกลาว
โดยที่ระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยดังกลาวอาจมีการพัฒนาที่ดอยกวาหรGอมีมาตรฐานที่ตํ่ากวา และในบางกรณี อาจมีความ
นาเชื่อถือนอยกวาของประเทศไทย คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยอาจสูงกวาคาธรรมเนียมที่ตองชําระในประเทศไทย หรGอสูงกวาที่ผูลงทุน
ไดคาดหมายไว นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ หรGอระหวางตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยกับตลาด
หลักทรัพยของแตละประเทศมิไดเชื่อมโยงกันหรGอมีการประสานงานกันอยางเปนระบบ จ@งอาจสงผลใหกระบวนการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยอาจใชเวลานานกวาที่
คาดหมายไว ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพMNมมากข@้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงตอการทุจรต การไมสามารถสงมอบหลักทรัพย หรGอความ
สับสนในเงG่อนไขและกระบวนการในชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ตลอดจนการชําระคืนเงนทุน และปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลใหเกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความลาชา
และเพMNมคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายทางกฎหมาย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรGอระเบียบที่ใชบังคับ
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเปนการลงทุนในหลักทรัพยของบรษัทที่มีถิNนที่อยูหรGอมีสํานักงาน ทรัพยสิน บุคลากร และผลประโยชนอยูในตางประเทศ
ซึ่งอยูภายใตกฎหมายหรGอระเบียบที่แตกตางกัน การลงทุนในประเทศตางๆ หรGอในบางประเทศดังกลาวอาจถูกจํากัดหรGอถูกควบคุมในระดับที่แตกตางกันออกไปตามกฎหมาย
หรGอระเบียบที่ใชบังคับในแตละประเทศนั้น ซึ่งขอจํากัดหรGอการควบคุมดังกลาวอาจรวมถึง การตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐหรGอจากบุคคลอื่นใดกอนการลงทุน
ขอจํากัดการลงทุนของผูลงทุนตางชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐเพF่อนําเงนไดจากการลงทุนหรGอเงนทุนหรGอเงนที่ผูลงทุนตางชาติไดรับจาก
การขายหลักทรัพยตางประเทศออกนอกประเทศดังกลาวหรGอการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยของผูลงทุนตางชาติ นอกจากนี้กฎหมายและระเบียบใน
ประเทศเหลานั้นอาจมีความไมชัดเจน และอาจข@้นอยูกับการตีความของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในประเทศดังกลาวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรGอระเบียบเหลานั้นในทางที่ ไมเปนคุณ
ตอผูลงทุน อีกทั้งประเทศ ตางๆ ดังกลาวอาจมีการออกกฎหมายหรGอระเบียบใหมเปนครั้งคราว ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนในเรG่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรGอ
ระเบียบที่ออกมาใหม ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบตอการลงทุน
นอกเหนือจากขอจํากัดและการควบคุมตามที่ ไดกลาวขางตนแลว ในบางประเทศอาจมีการคุมครองสิทธิของผูลงทุนในฐานะผูถือหลักทรัพย ไวอยางจํากัดหรGอนอย
มาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟองรองดําเนินคดีและการขอใหมีการบังคับคดีตามคําพMพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแตละประเทศก็มี
ความแตกตางกันออกไป ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนประสบปญหาในการดําเนินการฟองรองในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับคําพMพากษาใหชนะคดีในประเทศ
หนึ่ง แตผูลงทุนอาจตองดําเนินการใหมีการบังคับตามคําพMพากษาดังกลาวในประเทศที่ผูลงทุนไดทําการลงทุน ก็มิไดมีหลักประกันใดๆ วา ศาลของประเทศนั้นๆ จะดําเนินการ
บังคับคดีตามคําพMพากษาที่ไดรับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคลองของหลักทรัพย
แมวาผูลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพยที่ ไดมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตตลาดหลักทรัพย ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไมมีสภาพคลอง นอกจากนี้
สภาพคลองของหลักทรัพยอาจข@้นอยูกับปจจัยอื่น เชน ลักษณะของหลักทรัพย รวมทั้งปจจัยภายใน และ/หรGอปจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพยนั้นตั้งอยู ดังนั้น
สภาพคลองที่มีอยูนอยอาจลดความสามารถของผูลงทุนในการซื้อหรGอขายหลักทรัพยนั้น หรGออาจทําใหการซื้อหรGอขายหลักทรัพยในราคาที่ตองการหรGอที่นาพอใจ หรGอใน
จํานวนที่ผูลงทุนตองการเปนไปไดยาก
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีการชําระเงนเปนเงนตราตางประเทศ ผลตอบแทนที่ ไดรับจากการลงทุนอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจาก
ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลคาของเงนตราตางประเทศดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาเมื่อเทียบกับมูลคาของเงนบาท ซึ่ง
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เหตุการณดังกลาวอาจเกิดในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรGออาจเกิดข@้นอยางถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดคาของเงนตราตางประเทศสกุลใดๆ ที่ผูลงทุนไดลงทุนไป ผู
ลงทุนอาจไดรับความเสียหายจากการลดคาของเงนตราตางประเทศดังกลาว
ความเสี่ยงที่เกียวกั
่ยวกับความนาเชื่อถือของคูสัญญา
ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผูออกหลักทรัพยตางประเทศที่ผูลงทุนไดลงทุนไว (ไมวาจะเปนการลงทุน
ในหรGอนอกตลาดหลักทรัพยก็ตาม) โดยผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงนที่ลงทุนไมวาทั้งหมดหรGอบางสวนในกรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรGอผูออกหลักทรัพย
ตางประเทศดังกลาวตกเปนบุคคลลมละลาย หรGอมีหนี้สินลนพนตัว หรGอไมสามารถหรGอไมพรอมที่จะชําระหนี้หรGอปฏิบัติตามหนาที่ของตน รวมถึงหนาที่ในการชําระเงนคืนทุน
หรGอหนาที่ในการไถถอนหลักทรัพยที่ผูลงทุนไดลงทุนไว
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผูลงทุนเอง
การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยเปนการตัดสินใจของผูลงทุนเอง บรษัทฯ มิไดดําเนินการในฐานะเปนที่ปร@กษาหรGอผูดูแลผลประโยชนของผูลงทุนในการลงทุน
แตอยางใด โดยกอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนไดยืนยันตอบรษัทฯวาผูลงทุนไดศึกษาและพMจารณาอยางรอบคอบถึงขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงน
และผลประกอบการของผูออกหลักทรัพยที่ผูลงทุนจะทําการลงทุน ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน เชน สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบ
ตางๆ ของประเทศที่เกี่ยวของเปนอยางดีแลว ดังนั้น ผูลงทุนจ@งตองรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบรษัทฯไมมีหนาที่ในการดูแลผลประโยชนใหแกผูลงทุน อีกทั้ง
ไมมีความรับผิดชอบและไมตองรับผิดใดๆ ในความรับผิด ขอเรbยกรอง ความเสียหาย ความสูญเสีย ตนทุน และคาใชจายใดๆ ที่เกิดข@้นจากการลงทุนดังกลาว
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับนี้จะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเมื่อลูกคาและบรษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมนี้เทานั้นะออกและเสนอขายโดย
นอขายโดยบรษั
ขอกําหนดเพMมN เติมเกีย่ วกับการลงทุนในหลักทรัพยทจี่ ะออกและเส
นอขายโดย
บรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
1.
1.1
1.2

1.3

ขอความเบื้องตน
ขอกําหนดเพMNมเติมนี้ทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาที่ ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนการเฉพาะที่เกี่ยวกับการใหบรการการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและ
เสนอขายโดยบรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ขอกําหนดเพMมN เติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยทจี่ ะออกและเสนอขายโดยบรษั
ะออกและเสนอขายโดยบรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ฉบับนี้ จะใชบงั คับระหวางบรษัทฯ และ
ายังบรษัทฯ ไมวาจะดวยวธีทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาที่ของ
ลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคาแสดงความประสงคที่จะซื้อหลักทรัพยของบรษัทฯ มมายั
บรษัทฯ และ (ข) บรษัทฯ ตอบรับการใหบรการแกลูกคาไมวาจะในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพั
กพันตามเงG่อนไขใน
ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน และเอกสารธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ บรษัทฯ มีสิทธิในการปฏิ
นการปฏิเสธการใหบรการ หากบรษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ…ยงพอในการทําธุรกรรม หรGอการใหบรการของบรษัทฯ อาจขัดหรGอ
แยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอนื่ ใดแลวแตดุลพMนจิ ของบรษัทฯ โดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบรษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิ
เสธการใหบร
เกิดจากการปฏิเสธการให
ทนของบรษัษัทฯ โดย บรษัทฯ จะ
การของบรษัทฯ เวนแตกรณีที่เกิดข@น้ โดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางรายแรงของบรษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแ ทนของบร
รับผิดชอบเพ…ยงเทาที่ความเสียหายที่เกิดข@้นจรง
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)นี้ ซึ่งตอไปจะเรbยกวา “ขขอกําหนด
เพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบรษัทฯ”
ฯ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ ไดนิยามไวใน
ขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงนที่ลูกคาไดตกลงทํากับบรษัทฯ (“ขขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน”)
นการเงน

2.
2.1

จํากัดความ
เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน คําดังตอไปนี้ใหมีความหมายตามที่ไดนิยามไวดังตอไปนี้
(ก)
“ซืซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพยดวย
(ข)
“หลั
หลักทรัพย” หมายถึง หุนกู หุนกูอนุพันธ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรGอหลักทรัพยอื่นใดที่จะออกและเสนอขายโดยบรษัทฯ
(ค)
“วัวันที่ทําการตกลงซื้อขายหลักทรัพย” หมายถึง วันที่ลูกคาตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพยของบรษัทฯ ตามขอ 3.2
(ง)
“ใบยื
ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย” หมายถึง เอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยของบรษัทฯ ตามขอ 3.3

3.
3.1

ขอตกลง
บรษัทฯ ไดมีการแจงใหลูกคาทราบถึง รายละเอียดของหลักทรัพย อันไดแกชนิด ประเภท เงG่อนไข และ ราคาของหลักทรัพยที่เสนอซื้อขาย และลูกคาไดมีการตกลงใน
รายละเอียดดังกลาวใน แตละครั้งกอนที่จะจองซื้อหรGอซื้อหลักทรัพยกับบรษัทฯ โดยอาจตกลงดวยวาจาหรGอลายลักษณอักษร
ภายหลังจากที่ลูกคาไดตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักทรัพยกับบรษัทฯ (“วัวันที่ทําการตกลงซือ้ ขายหลักทรัพย”) ลูกคาตกลงที่จะไมยกเลิก เพMกถอน แก ไข หรGอ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งของลูกคา ไมวาในกรณีใดๆ และตกลงผูกพันตามคําสั่งของลูกคาทุกประการ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบรษัทฯ โดยลูกคาตกลงที่จะลงนาม
และนําสงใบจองซื้อหลักทรัพยและชําระเงนคาจองซื้อหลักทรัพย ใหแกบรษัทฯ ตามจํานวนหลักทรัพยที่ลูกคาไดรับการจัดสรรเต็มจํานวน ตามวธีการและระยะเวลาที่
กําหนดไวในใบจองซื้อหลักทรัพยหรGอหนังสือชี้ชวนสําหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (ตามแตกรณี)
ลูกคาตกลงวา ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งออกในวันทําการถัดจากวันที่ทําการตกลงซื้อขายหลักทรัพยโดยบรษัทฯ (“ใบยื
ใบยืนยันการซือ้ ขายหลักทรัพย”) ใหถอื
วาเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดถึงการตกลงซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา ทั้งนี้ ลูกคาตกลงและรับทราบวา บรษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธหรGอยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
หลักทรัพยรายใดๆ ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอกําหนดและเงG่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพยที่กําหนดไวโดยบรษัทฯ (ซึ่งรวมถึง ขอกําหนดและเงG่อนไขที่ระบุไว ในใบ
จองซื้อหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนสําหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย)
ลูกคาตกลงและยินยอมวา บรษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ ยึดถือ โอน หรGอใชประโยชนจากเงน หลักทรัพย หรGอทรัพยสินอื่นที่ฝากไวหรGอยึดถือไวโดยบรษัทฯ เพF่อ
ลูกคา ไมวาจะเกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน
หลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบรษัทฯ ฉบับนี้ หรGอขอกําหนดอื่นใด (ถามี) เพF่อการปฏิบัติตามภาระหนาที่และความผูกพันหรGอความรับผิดที่ลูกคามีตอบรษัทฯ
ภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่จะออกและเสนอขายโดยบรษัทฯ ฉบับนี้
หรGอที่เกิดข@้นจากการลงทุนในหลักทรัพยของลูกคา ซึ่งรวมถึง การหัก ณ ที่จายบนผลตอบแทนที่ลูกคาจะไดรับหรGอไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย ไมวาในรูปแบบ
ของดอกเบี้ย ผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหลักทรัพย และ/หรGอ ผลประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย คือ เงนคืนที่เปนผลกําไรเมื่อครบอายุหลักทรัพย
ทั้งนี้ บรษัทฯ สามารถยึดถือเปนหลักประกันอยูภายใตบังคับซึ่งสิทธิยึดหนวงโดยทั่วไปเพF่อประโยชนของบรษัทฯ จนกวาจะมีการชําระหนี้ที่คงคางแกบรษัทฯ ครบถวน
เต็มจํานวน ซึ่งเงน หลักทรัพย หรGอทรัพยสินอื่นของลูกคาที่บรษัทฯ ยึดถือไว ไมวาจะเปนการยึดถือเพF่อการดูแลทรัพยสินหรGอเพF่อการอื่นใด

3.2

3.3

3.4
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ขอกําหนดเพMNมเติมฉบับนี้จะบังคับใชกับลูกคาก็ตอเมื่อลูกคาและบรษัทฯ ไดตกลงเขาทําธุรกรรมนี้เทานั้นขอกําหนดเพMมN เติมเกีย่ วกับการแตงตัง้ ตัวแทนซือ้ ขายหนวยลงทุน (Omnibus
(Omnibus Account)
1.
1.1
1.2

1.3

ขอความเบื้องตน
ขอกําหนดเพMNมเติมนี้ทําข@้นเพF่อกําหนดเงG่อนไข สิทธิ หนาที่ ขอรับรอง ขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนการเฉพาะที่เกี่ยวกับการใหบรการเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน
(Omnibus Account)
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus
(Omnibus Account) ฉบับนี้ จะใชบังคับระหวางบรษัทฯ และลูกคาทันที เมื่อ (ก) ลูกคามีคาสั่งซื้อ
ขายหนวยลงทุนมายั
ูกคาไมวาจะใน
มายังบรษัทฯ ไมวาจะดวยวธีทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต หรGอผานทางเจาหนาที่ของบรษัทฯ และ (ข) บรษัทฯ ตอบรับการใหบรการแกลกค
การดานการเงน และเอกสาร
รูปแบบที่เปนลายลักษณอักษรหรGอไมก็ตาม โดยลูกคายอมรับและตกลงผูกพันตามเงG่อนไขในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรรการด
ธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ บรษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธการใหบรการ หากบรษัทฯ พบวาลูกคาไมมีความเหมาะสมเพ…ยงพอในการทําธุรกรรม หรGอการใหบรการของบรษั
รการของบรษัทฯ อาจขัดหรGอ
แยงตอกฎหมาย หรGอดวยเหตุอื่นใดแลวแตดุลพMนิจของบรษัทฯ โดยลู
โดยลูกคาไมมีสิทธิเรbยกรองใหบรษัทฯ รับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการ
ใหบรการของบรษัทฯ เวนแตกรณีที่เกิดข@้นโดยการจงใจหรGอประมาทเลินเลออยางของบรษัทฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนหรGอผูแทนของ บรษัทฯ โดยบรษัทฯ จะ
รับผิดชอบเพ…ยงเทาที่ความเสียหายที
ยหายที่เกิดข@้นจรง
ขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) นี้ ซึ่งตอไปจะเรbยกวา “ขขอกําหนดเพMมN เติมเกีย่ วกับการแตงตั้งตัวแทนซือ้ ขาย
หนวยลงทุน (Omnibus
( Omnibus Account)”
Account) รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของเอกสารธุรกรรม ตามที่ ไดนิยามไว ในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการ
ใหบรการดานการเงนที่ลูกคาไดตกลงทํากับบรษัทฯ (“ขขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน”)
นการเงน

2.
2.1

คําจํากัดความ
เวนแตจะไดมีการนิยามไวเปนการเฉพาะในขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวกับการใหบรการดานการเงน คําดังตอไปนี้ใหมีความหมายตามที่ไดนิยามไวดังตอไปนี้
(ก)
“หน
หนวยลงทุน” หมายถึง หนวยลงทุนในกองทุนรวม
(ข)
“บรษั
บรษัทจัดการ”
การ หมายถึง บรษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
(ค)
“เอกสารกองทุ
เอกสารกองทุนรวม”
นรวม หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามขอ 3.1
นรวม

3.
3.1

การซื้อขายหนวยลงทุน
ลูกคารับทราบและตกลงวา กอนที่ลูกคาจะสงคําสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใดๆ ลูกคาไดรับทราบ อานและเขาใจคูมือผูลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอ
โครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ขอมูลภาษีหรGอเงG่อนไข ภาระและประโยชนทางภาษีที่เกี่ยวของ และ/หรGอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหรGอ
ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บรษัทจัดการที่เกี่ยวของไดจัดทําข@้น รวมถึงรายละเอียดในใบคําสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ตอไปนี้จะรวมเรbยกวา
“เอกสารกองทุ
เอกสารกองทุนรวม”)
รวม เปนอยางดีแลว และยอมรับวาการเพMNม/ลดทรัพยสินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชนของกองทุนรวม การสงมอบทรัพยสินของกองทุน
รวมและการจัดทําและจัดสงรายงานตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยลงทุน รวมทั้งกรณีอื่นๆ จะตองอยูภายใตขอกําหนดและเงG่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดวย ลูกคาได
รับทราบและเขาใจคําเตือนและการเปดเผยในเรG่องตางๆ เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม หรGอความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เปนตน และตกลงยินยอมผูกพันตนและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงG่อนไขของเอกสารกองทุนรวมดังกลาวทุกประการ
หลักเกณฑและเงG่อนไขในการซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใดๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสารกองทุนรวม และ/หรGอหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
นั้นๆ หากลูกคาไมสามารถดําเนินการตามเงG่อนไขหรGอหลักเกณฑที่กําหนดไวในเอกสารกองทุนรวม และ/หรGอหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บรษัทฯ สามารถยกเลิก
การทําธุรกรรมดังกลาวไดทันที
ในการที่บรษัทฯ ซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งของลูกคา ลูกคาไมมีสิทธิยกเลิกคําสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เวนแตลูกคา
จะไดรับความยินยอมจากบรษัทฯ
ลูกคาตกลงชําระคาซื้อหนวยลงทุนรวมถึงคาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพMNม ภาษีอากรอื่นใด ตลอดจนคาใชจายที่เกี่ยวของตามเงG่อนไขและวธีการที่บรษัทฯ กําหนด
ลูกคามีหนาที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใดๆ หากลูกคาเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง ลูกคาตองโตแยงเปนลายลักษณ
อักษรมายังบรษัทฯ ภายในเวลาที่กําหนด หากลูกคามิไดโตแยงหรGอคัดคานรายการธุรกรรมดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด บรษัทฯ จะถือวาลูกคารับรองรายการ
ธุรกรรมดังกลาวเปนรายการที่ถูกตองทุกประการ
ลูกคารับทราบและตกลงวา การซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตการบรหารจัดการของบรษัทจัดการหนึ่งๆ อาจไมสามารถดําเนินการได ในกรณีที่
ลูกคาและ/หรGอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับลูกคาจะไดถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
และ/หรGอเกินกวาสัดสวนการลงทุนของคนตางดาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หรGอเกินกวาหลักเกณฑตามที่กฎหมาย และ/หรGอ ประกาศของ ก.ล.ต.
สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย หรGอกระทรวงพาณิชยกําหนด
ลูกคารับทราบและตกลงวา สิทธิของผูถือหนวยลงทุนภายใตบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกตาง
จากผูถือหนวยลงทุนทั่วไป เชน การรับเอกสารกองทุนรวมตางๆ อาจชากวาการซื้อขายหนวยลงทุนจากบรษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบรษัทฯ จะดําเนินการจัดสง
ใหแกลูกคาเมื่อบรษัทฯ ไดรับเอกสารกองทุนรวมดังกลาวจากบรษัทจัดการ
ลูกคารับทราบและตกลงวา ในการทําหนาที่เปนตัวแทนในการซื้อขายหนวยลงทุนตามขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus
Account) ฉบับนี้ บรษัทฯ มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมและ/หรGอ คาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนจากบรษัทจัดการดวย
ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดไมชําระหนี้ใดๆ ที่มีตอบรษัทฯ ลูกคาตกลงยินยอมใหบรษัทฯ มีสิทธิบังคับขายหนวยลงทุนหรGอทรัพยสินอื่นใดที่อยูในความครอบครองของ
บรษัทฯ เพF่อนําเงนคาขายมาชําระหนี้ หรGอหักเงนคงเหลือในบัญชีเพF่อการทําธุรกรรมเพF่อชําระหนี้ตอบรษัทฯ ได
ลูกคาตกลงและยินยอมใหบรษัทฯ เปดเผยขอมูลลูกคาภายใตบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งสงมอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการทํารายการใหแกหนวยงานที่กํากับดูแลบรษัทฯ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและบรษัทจัดการ และ/หรGอ นายทะเบียนหนวยลงทุน
ตามที่กฎหมายกําหนดหรGอเมื่อมีการรองขอ
ลูกคาตกลงและยอมรรับวาในการทําคําสั่งซื้อ ขายคืนและ / หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใดๆ จะทําคําสั่งตามแบบและวธีการที่บรษัทกําหนดทุกประการ
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4.

การแตงตั้งและการมอบอํานาจ
ลูกคาตกลงแตงตั้งและมอบอํานาจใหบรษัทฯ เปนตัวแทนและผูรับมอบอํานาจของลูกคาในการซื้อขายหนวยลงทุนโดยใหเปนตัวแทนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน
(Omnibus Account) เวนแตในการซื้อขายหนวยลงทุนบางประเภทซึ่งบรษัทจัดการมีขอกําหนดใหตองเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน หรGอในกรณีที่บรษัทฯ เห็นเปน
การสมควร ก็ ใหบรษัทฯ เปนตัวแทนแบบเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ใหบรษัทฯ มีอํานาจดําเนินการตางๆ แทนลูกคาดังตอไปนี้
(ก)
เปดบัญชี ซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับบรษัทจัดการ
(ข)
กระทําการแก ไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวตางๆ ของลูกคา
(ค)
ลงนามในเอกสารใบคําสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และ/หรGอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินการสงคําสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรGอ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนใดๆ ภายใตการบรหารจัดการของบรษัทจัดการ ไมวาจะในรูปแบบของเอกสาร ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรGอวธีการอื่นใดที่บรษัท
จัดการกําหนด
(ง)
ดําเนินการเพF่อชําระคาซื้อหนวยลงทุนกับบรษัทจัดการ
(จ)
ดําเนินการรับเงนคาขายคืนหนวยลงทุนรวมถึงผลประโยชนใดๆ ที่ไดจากการลงทุนในหนวยลงทุนเพF่อเขาบัญชีเงนฝากธนาคารที่ลูกคาไดแจงไวกับบรษัทฯ
หรGอตามที่ลูกคาไดแจงเปลี่ยนแปลง
(ฉ)
รับทราบขอมูลที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรGอสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับการถือครองหนวยลงทุนของลูกคาและจัดสงขอ มูล
ดังกลาวใหกับลูกคาทราบตอไป
(ช)
ลงนามในเอกสารแจงสรุปมติผูถือหนวยลงทุน และ/หรGอเอกสารรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมภายใตการบรหารจัดการของบรษัทจัดการ
(ซ)
ติดตอประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับลูกคา ลงนามรับรองความถูกตองของสําเนําเอกสารใดๆ ของลูกคา รวมถึงกระทําการใดๆ อัน
จําเปนเพF่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้ หรGอเพF่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวขางตนเปนผลสําเร็จสมบูรณ
(ฌ) มีอํานาจในการแตงตั้งและมอบอํานาจชวงใหบุคคลใดซึ่งเปนพนักงานของบรษัทฯ เปนผูรับมอบอํานาจชวง (“ตัตัวแทนชวง”)
ง เปนผูดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุ
ไวในขอ 4 นี้ได
การใดๆ ที่บรษัทฯ และตัวแทนชวงไดกระทําภายในกรอบอํานาจที่ลูกคาได ให ไวยอมถือเสมือนหนึ่งวาลูกคาไดกระทําดวยตนเอง และลูกคาขอรับรองและตกลง
รับผิดชอบการใดๆ ที่บรษัทฯ และตัวแทนชวงของลูกคาไดกระทําภายในกรอบอํานาจที่ ไดมอบให ไวภายใตขอบเขตของขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวการใหบรการดานการเงน
รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี้
ลูกคาและบรษัทฯ ตกลงใหถือขอกําหนดและเงG่อนไขเกี่ยวการใหบรการดานการเงน รวมถึงขอกําหนดเพMNมเติมเกี่ยวกับการแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน
(Omnibus Account) ฉบับนี้เปนหนังสือมอบอํานาจของลูกคาใหบรษัทฯ ดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในขอ 4 นี้ได โดยไมตองทําหนังสือมอบอํานาจอีกฉบับหนึ่ง
คูม อผู
ือผูล งทุน Omnibus
สิทธิของผูลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัวแทนสามารถขายหนวยลงทุนใหกับบรษัทจัดการมากกวา 1 แหงได ดังนั้นผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบรายชื่อของบรษัทจัดการทุกแหงที่ตัวแทนฯ ขายหนวยลงทุน
ให
เพF่อใหการติดตอเปนไปโดยสะดวก ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู ของบรษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูปฏิบัติหนาที่
ขายหรGอรับซื้อคืนหนวยลงทุน
เพF่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนําใหซื้อ พรอมทั้งคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรbยบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
เพF่อให ไดรับขอมูลของกองทุนรวมอยางครบถวน ในการใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผุลงทุนควรใชสิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปจจŒบัน เชน
กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดําเนินการโดยปกติ ไมอยูในชวงควบราวมกับกองทุนอื่นที่ไมตอการลงทุน เปนตน ทั้งนี้เพF่อประโยชนสุงสุดของผูลงทุน
เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบรษัทจัดการมากกวา 1 แหงและอาจรับคาธรรมเนนียมหรGอผลตอบแทนจากบรษัทจัการแตละแหงไมเทากันผูลงทุน
ควรใชสิทธิขอทราบอัตราคาธรรมเนียม หรGอผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ไดรับเพF่อดูเปรbยบเทียบกันได
หากทานเปนผูลงทุนที่ไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรGอแจงผูขายไว ทานสามารถปฏิเสธไดโดยไมขอรับการติดตอใดๆ ในลักษณะเปนการขายหนวยลงทุน
หากทานเปนผูลงทุนที่ไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรGอแจงผูขายไว และตัดสินในลงทุนไปแลว ในกรณีดังกลาวนี้ทานสามารถใชสิทธิขอยกเลิกการซื้อหรGอทําการ
ขายคืนหนวยลงทุนไดตามระยะเวลาที่กฎหมายไดกําหนดไว

การยื
การยืน่ ขอรองเรbยนเกีย่ วกับการลงทุนในกองทุนรวม
ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นขอรองเรbยนผานชองทางใดชองทางหนึ่งดังนี้
1.
บุคคลที่เปนตัวแทนฯ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรbยนเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมโดยสามารถรองเรbยนไดโดยวาจา หรGอ
ยื่นเรG่องเปนลายลักษณอักษรตอบุคคลที่เปนตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากทานรองเรbยนโดยวาจาทานสามารถใหบุคคลที่เปนตัวแทนฯบันทึกขอรองเรbยนเปนลายลักษณอักษร
โดยทานตอง สอบทานและลงนามกํากับทุกครั้งเพF่อเปนการยืนยันความถูกตอง บุคคลที่สามารถเปนตัวแทนฯ ดังกลาวสามารถแกปญหาที่ทานรองเรbยนได ใ น
เบื้องตน และมีหนาที่รวบรวมขอรองเรbยน และการแก ไขปญหา นําสงตอใหบรษัทจัดการ ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีขอยุติ
2.
บรษัทจัดการ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรbยนเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรองเรbยนไดโดยวาจาหรGอ
ยื่นเรG่องเปนลายลักษณอักษรตอบรษัทจัดการ ทั้งนี้ หากทานรองเรbยนโดยวาจาทานสามารถใหบรษัทจัดการบันทึกขอรองเรbยนเปนลายลักษณอักษร โดยทานตอง
สอบทานและลงนามกํากับทุกครั้งเพF่อเปนการยืนยันความถูกตอง บรษัทจัดการมีหนาทีแก ไขปญหา ขอรองเรbยนของผูถือหนวยลงทุน อีกทั้งมีหนาที่ตองรวบรวมขอ
รองเรbยน และการแก ไขปญหาใหแก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับแตวันสิ•นไตรมาส
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3.

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรbยนเกี่ยวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวของกับการลงทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อ
สํานักงานฯ รับทราบขอรองเรbยนดังกลาว สํานักงานฯ จะจัดสงขอรองเรbยนให บรษัทจัดการเพF่อพMจารณาดําเนินการแก ไขปญหาขอรองเรbยน โดยบรษัทจัดการ
จะตองทํารายงานตสํานักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ ไดรับขอรองเรbยน หากบรษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหบรษัทจัดการรายงานการดําเนินการตอ
สํานักงานฯ ทุก30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ เมื่อมีขอยุติเกี่ยวกับกรณีดังกลาวแลว บรษํทจัดการหรGอบุคคลที่เปนตัวแทนฯ แลวแตกรณีมีหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุน
ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีขอยุติ
ทั้งนี้ หากลูกคาฝาฝนหรGอไมปฏิบัติตามขอกําหนดเพMNมเติม ธุรกรรมที่ลูกคาเขาใชบรการฉบับนี้ ลูกคาตกลงยินยอมชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกบรษัทฯ และ/หรGอ
กรรมการ พนักงาน และลูกจางของบุคคลดังกลาวทันทีที่ไดรับแจงจากบรษัทฯจนเต็มจํานวนทุกประการ
คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในขอกําหนดและเงG่อนไขนี้แลว จ@งไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ทั้งนี้ หากลูกคาประสงคจะขอสําเนาของ
ขอกําหนดและเงG่อนไขนี้ ลูกคาสามารถรองขอไดที่บรษัทฯ

บรษั ท

ลู ก ค า
ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายมือชื่อตัวบรรจง

ชื่อบรษัท
บรษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

พยาน

พยาน

ลายเซ็น

ลายเซ็น

ลายมือชื่อตัวบรรจง

ลายมือชื่อตัว บรรจง
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หนังสือขอใหหกั บัญชีเงนฝาก
เขยนที่…………………………..........................…………..
วันที่ ……………เดือน…………………...................พ.ศ…………………
เรยน

ผูจัดการ ธนาคาร
ไทยพาณิชย
กรุงเทพ
กสิกรไทย
สํานักงานใหญ / สาขา …………………..………………………..............

อื่นๆ ........................................

ขาพเจา …………………………………….....................……….…....... เจาของบัญชีเงนฝากประเภท ……………………….…………………
บัญชีเลขที่ (10 หลัก)……………………………………………… ชื่อบัญชี …………..………...………………………………………………………...……
สถานที่ติดตอ เลขที่………….…………… ตรอก/ซอย …………………………..…..………………. ถนน ……………….....……………………..……….
ตําบล/แขวง…………………………………………. อําเภอ/เขต ………….……………………………. จังหวัด ………………………..………...…………
รหัสไปรษณีย…………………………….. โทรศัพท ..…………………………………………..
มีความประสงคใหธนาคารหักเงนจากบัญชีเงนฝากดังกลาวของขาพเจา และนําสงเงนดังกลาวโอนเขาบัญชีเงนฝากของบรษัท และ/หร=อ ตัวแทนของ
บรษัท (ตามที่ระบุดานลางนี้) และ/หร=อ บัญชีอื่นใดซึ่งบรษัทจะเปลี่ยนแปลงหร=อกําหนดเพ@Aมเติมในอนาคต เพB่อชําระหนี้ และ/หร=อบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บรษัทหลักทรัพยฟDนันเซีย ไซรัส จํากัด(มหาชน) (ตอไปนี้เรยกวา “บรษัท” ) ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หร=อแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หร=อขอมูล
อิเลคทรอนิค (Electronic data โดยการ Upload) ที่ธนาคารไดรับจากบรษัท และนําเงนดังกลาว โอนเขาบัญชีของบรษัทและ/หร=อ ตัวแทนของบรษัท และ/หร=อ
บุคคลอื่นใดที่ไดรับแตงตั้งหร=อมอบหมายจากบรษัทใหกระทําการแทน และ/หร=อ ในนามของบรษัท
ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงชําระคาบรการ และ/หร=อ คาธรรมเนียม และ/หร=อ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใชบรการหักบัญชีดังกลาวใหแกธนาคารตามที่
ธนาคารกําหนด โดยยินยอมใหธนาคารหักเงนจากบัญชีเงนฝากที่ระบุขางตน และ/หร=อ บัญชีเงนฝากอื่นใดของขาพเจาที่มีอยูกับธนาคาร เพB่อชําระคาบรการ และ/
หร=อ คาธรรมเนียม และ/หร=อ คาใชจายดังกลาวได
ในการหักเงนจากบัญชีเงนฝากของขาพเจา เพB่อชําระหนี้ และ/หร=อ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบรษัทขางตน หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนที่
บรษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงนจากบัญชีเงนฝากของขาพเจาตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้หร=อแผนบันทึกขอมูล (Diskette)
หร=อ ขอมูลอิเลคทรอนิค (Electronic data โดยการ Upload) เรยบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรยกรองเงนจํานวนดังกลาวจากบรษัทโดยตรง โดย
ทั้งนี้ ขาพเจาขอสละสิทธิในการเรยกรอง หร=อฟองรองใหธนาคารชดใช และ/หร=อ คืนเงนที่ธนาคารไดหักและโอนเขาบัญชีเงนฝากของบรษัท และ/หร=อ เงนคาบรการ
และ/หร=อ คาธรรมเนียม และ/หร=อ คาใชจา ยอื่น ๆ ที่หักชําระใหแกธนาคาร (ถามี) และขาพเจายอมรับวา ธนาคารจะหักเงนจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงนในบัญชี
มีเพYยงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัญชีเงนฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจา
สามารถทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากสมุดเงนฝาก และ/หร=อ STATEMENT ของธนาคาร และ/หร=อ จากใบรับเงน และ/หร=อ ใบเสร็จรับเงนของบรษัทอยูแลว
ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงนฝากที่กลาวในวรรคขางตน ไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงนฝากฉบับนี้ คงมี
ผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงนฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ไดดวยทุกประการ
การใหหักบัญชีเงนฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้และใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพ@กถอนโดยทําเปนลายลักษณ
อักษรใหธนาคารและบรษัททราบอยางนอยลวงหนา 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ X……………………………………………………ผูใหความยินยอม
(………………………………………………….)
(ตามที่ให ไวกบั ธนาคาร)
รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม
ลงชื่อ……………………………………………………..
(…………………………………………………..)
บรษัทหลักทรัพย ฟDนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
รหัสบัญชีลูกคา…………………………

ตรวจสอบแลวถูกตอง
ลงชื่อ……………………………………………………
(……………………………………………………)
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจธนาคาร
ระบุชื่อ/เลขทีบ่ ัตรพนักงาน…………………………………………..

