คำแนะนำในกำรเปิ ดบัญชีผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน
สำหรับลูกค้ำบุคคลธรรมดำ (คนไทย)
รำยละเอียดเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรเปิ ดบัญชีผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน
บัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์
บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี
Cash
Cash
Credit
Offshore
Balance Account Balance

เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี

คำขอเปิ ดบัญชี และสัญญำ
1. เอกสารคาขอเปิ ดบัญชี (ประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า แบบประเมินความ
เหมาะสมในการลงทุน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และแบบแจ้งสถานะ
*
*
*
*
ความเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั )
2. สัญญาแต่งตัง้ นายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
*
*
*
*
3. สัญญากูย้ ืมเงินเพื่อซือ้ หลักทรัพย์

4. ข้อชีแ้ จงสาหรับการกูย้ ืมเงินเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์

5. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม การเป็ นนายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ

6. สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
7. เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ฟิ วเจอร์สสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซอื ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
8. W-9 หรือ W-8BEN
*
*
*
*
9. หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก (ATS)

10. ชาระค่าอากรแสตมป์ สาหรับวงเงินบัญชีมาร์จิน้

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเปิ ดบัญชี (กรุ ณาเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมทัง้ ระบุ "สาหรับเปิ ดบัญชีกบั บล.กสิกรไทยฯ" ทุกฉบับ)
1. หลักฐานแสดงตน
(1) บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
*
*
*
*
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) จานวน 1 ฉบับ
*
*
*
*
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) เพื่อสมัครบริการ ATS

จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จานวน 1 ฉบับ (กรณีท่ชี ่ือ*
*
*
*
นามสกุลที่ปรากฎในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน)
2. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับเงินปันผล และรับเงินที่ถอนจาก
*
*
*
*
บัญชีจานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อสมัครบริการ ATS จานวน 1 ฉบับ

4. สาเนาหลักฐานทางการเงิน อาทิเช่น
 สาเนาบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจาย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 ใบแสดงยอดหลักทรัพย์/กองทุนในบัญชีเดือนล่าสุด
*
*
 สลิปเงินเดือนล่าสุด
 หลักฐานทางการเงินอื่นๆ ที่ยงั ไม่ครบกาหนดอายุ เช่น ตราสารหนี ้
พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน เป็ นต้น
5. บริษัทอาจพิจารณาขอเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชีเพิ่มเติม (ถ้ามี)
กรณีมีผู้รับมอบอำนำจ
1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยลูกค้าและผูร้ บั มอบอานาจ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(เฉพาะด้านหน้า)(กรณีคนไทย)/หนังสือเดินทาง
(Passport) (กรณีคนต่างชาติ)ของผูร้ บั มอบอานาจ
3. เอกสาร KYC ของผูร้ บั มอบอานาจ พร้อมการ์ดลายเซ็นผูร้ บั มอบอานาจ
4. ชาระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผูร้ บั มอบอานาจ 1 ราย
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หมายเหตุ * กรณีทา่ นเปิ ดบัญชีหลายประเภท ท่านสามารถยื่นเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีเพียง 1 ชุด
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บัญชี
Derivatives

สแกน เพื่อเปิ ดบัญชีหนุ้

ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

คำแนะนำในกำรเปิ ดบัญชีผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน
สำหรับลูกค้ำบุคคลธรรมดำ (คนไทย)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 กรุ ณากรอกรายละเอี ย ดในเอกสารคาขอเปิ ดบัญชี พร้อ มทัง้ ยื่ นเอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี ให้ค รบถ้วน เพื่อ ให้การ
ดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิเปิ ดบัญชีเป็ นไปอย่างรวดเร็ว หากข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ดาเนินการพิจารณาการเปิ ดบัญชีจนกว่าจะครบถ้วน
 โปรดลงลายมือชื่อในเอกสารให้ตรงกันทัง้ ชุด ทัง้ ในชุดเอกสารคาขอเปิ ดบัญชีและเอกสารที่ยื่นประกอบ
 บัญชี เงิ นฝากธนาคารที่ใช้สาหรับตัดบัญชี อต
ั โนมัติ (ATS) รับเงินปั นผล และรับเงินที่ถอนจากบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นชื่อ
เดียวกันกับที่ใช้เปิ ดบัญชีกบั บริษัท และไม่เป็ นบัญชีรว่ ม
การขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก (ATS) จะมีผลได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ (ขึน้ อยู่กับธนาคาร) นับจากวันที่แจ้งความประสงค์กับบริษัท
โดยในระหว่างที่รอผลอนุมตั ิจากธนาคาร บริษัทจะรับค่าซือ้ ด้วยวิธีการรับเช็คหรือนาเงินเข้าบัญชี (สาหรับค่าขายบริษัทจะดาเนินการเข้า
บัญชีให้ทา่ น) จนกว่าจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งวันที่เริม่ มีผลหักบัญชีให้ทา่ นทราบภายหลัง
พนักงำน ต้องดำเนินกำรดังนี้
 Dip Chip บัตรประจาตัวประชาชนโดยใช้เครือ่ งอ่านบัตร (smart card reader) และ
 ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ากับผูอ้ อกหลักฐาน (DOPA) พร้อมแนบหลักฐานการตรวจสอบ DOPA
หมำยเหตุ:
(1) กรณี ไม่สามารถ Dip Chip ได้ เนื่ อ งจากบัต รประจ าตัวประชาชนรุ ่น เก่ า ที่ ไม่มี ชิ พ หรือ ชิ พ ในบัต รช ารุ ด ให้ข อเอกสารเพิ่ ม เติ ม
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
 ลาดับแรก ขอหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่าย
(1) ใบอนุญาตขับรถ หรือ
(2) บัตรข้าราชการ หรือ
(3) บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
(4) บัตรพนักงานองค์กรของรัฐ หรือ
(5) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ
(6) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
(7) เอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่าย
 กรณีลกู ค้าไม่มีหลักฐานลาดับแรก ขอหลักฐานลาดับที่สอง ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
(1) ทะเบียนบ้าน หรือ
(2) เอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
1
(2) ลูกค้าประเภท ผูล้ งทุนรายใหญ่ โปรดดาเนินการดังนี ้
 ได้รบ
ั ยกเว้นไม่ตอ้ ง Dip Chip
 ดาเนินการตรวจสอบ DOPA
 ต้องแนบหลักฐานแสดงการเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ส าเนาเอกสารแสดงเงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า และ/หรื อ หน่ ว ยลงทุ น จาก
บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเดือนล่าสุด หรือ
(2) สาเนา slip เงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ
(3) สาเนาหลักฐานการเป็ นลูกค้า HN ของธนาคารกสิกรไทยเดือนล่าสุด หรือ
(4) สาเนา bank statement เดือนล่าสุด หรือ
(5) สาเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงทรัพย์สินหรือฐานะความมั่งคั่งจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลการถือหุน้ จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
** กรณี ไ ม่ ส ำมำรถ Dip Chip / ลู ก ค้ ำ เป็ นผู้ ล งทุ น รำยใหญ่ พนั ก งำนต้ อ งกรอกรำยละเอี ย ดในแบบค ำขอยกเว้ น
กำรดำเนินกำร Dip Chip / NFC **
1

ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
 มีสินทรัพย์สทุ ธิตงั้ แต่ 50 ล้านบาทขึน้ ไป ทัง้ นี ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ ใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนัน้
 มีรายได้ต่อปี ตงั้ แต่ 4 ล้านบาทขึน้ ไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป หรือในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) เป็ นสถาบันการเงิ นชั้นนาของประเทศไทย ยึดมั่นการดาเนินธุรกิ จอย่า งมี
จรรยาบรรณ เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้ และตระหนักถึงการได้รบั ความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบ ริการของ
บริษัท บริษัทเข้าใจดีวา่ ท่านต้องการความปลอดภัยในการทาธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ดังนัน้ บริษัทจึงให้ความสาคัญด้านการเคารพสิทธิ ในความเป็ นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่ างๆ ในการดาเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้ม่นั ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รบั จะถูกนาไปใช้ตรงตามความต้องการของ
ท่านและถูกต้องตามกฎหมาย
1. นโยบำยฉบับนี้มีขนึ้ เพื่ออะไร
นโยบายฉบับนีใ้ ช้เพื่อแจ้งให้ทา่ นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้ำงที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทาให้สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรือมีอยู่กบั บริษัททัง้ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดต่อ
เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางออนไลน์ สาขา เว็บไซต์ KS Customer Service ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด
2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ กลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกสิกรไทย สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ให้บริการข้อมูล เป็ นต้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกาหนด เว้นแต่บริษัทมีความจาเป็ นตามกรณีที่
กฎหมายอนุญาต
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี ้


ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่ อ นามสกุล อายุ วันเดือนปี เกิ ด สถานภาพสมรส เลขประจาตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
การศึกษา การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจาตัวอื่น ๆ



ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ หมายเลขโทรสาร และรหัสประจาตัว
สาหรับการติดต่อสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ



ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี จานวนเงินวางเป็ นหลักประกัน ดอกเบีย้ รายการทรัพย์สนิ
สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชาระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์



ข้อมูลการทาธุรกรรมและประเภทของผลิตภัณฑ์ (เช่น หลักทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์) ราคาและปริมาณ หมายเลขคาสั่งซือ้
ขาย หมายเลขนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ข้อมูลการซือ้ ขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชาระเงินและการทาธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่าน หนีส้ ิน ภาษี กาไรขาดทุนและเงินลงทุน แหล่งที่มาของรายได้และเงินลงทุน มูลค่าของ
หลักประกัน และข้อมูลเงินกูย้ ืมเพื่อซือ้ หลักทรัพย์ (margin loan)



ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือ เช่น เลขที่อยูไ่ อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ล็อก (Log) ไอดีอปุ กรณ์ (Device
ID) การเข้าสูร่ ะบบ (Login log) ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ทา่ นใช้ในการเข้าถึง
แพลตฟอร์ม

KSAPP2021JUN
3 of 40

ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รหัสประจาตัว (PIN ID code) สาหรับการซือ้ ขาย ความสนใจและความพึงพอใจ
กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู แ้ ละประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk profile) และ
ข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกาหนดเป็ นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่
บริษัทมีความจาเป็ นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล
ชี วภาพ (Biometric) เช่ น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองลายนิ ว้ มื อ ข้อมูลจ าลองม่ านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสี ยง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสจู น์และยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้บริการที่ขอสมัคร และ/หรือทาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ สาขา เว็บไซต์
KS Customer Service หรือช่องทางอื่นใด เป็ นต้น

2.2

(ต่อไปในนโยบายฉบับนีห้ ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับท่าน
ข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)
3. บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้ำง
บริษัทจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตลอดจนเพื่อ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายใดๆ ที่บริษัทหรือท่านต้องปฏิบตั ิตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี ้ ดังนี ้
3.1 เพื่อให้ท่ำนได้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของบริษัทได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของท่ำน และเพื่อกำรอื่นที่จำเป็ น
ภำยใต้กฎหมำย
เพื่อให้ทา่ นสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซงึ่ ท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญาอยูก่ บั บริษั ท หรือเพื่อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือเพื่อปฎิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือใช้บงั คับ หรือเพื่อการดาเนินงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่น
โดยไม่เกินขอบเขตที่ทา่ นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น


การติดต่อกับท่านก่อนที่ทา่ นจะเข้าทาสัญญากับบริษัท



การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ เช่น การประมวลคาขอเปิ ดบัญชีหรือการร้องขอ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูล กระบวนการทาความรู จ้ ัก (Know Your Customer
(KYC)) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence (CDD)) การประมวลผลธุรกรรมของท่าน การ
ดาเนินการตามคาสั่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน การออกใบยืนยันการซือ้ ขาย รายการ
ยอดทรัพย์สินคงเหลือ การติดต่อ การแจ้ง การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญา การมอบงานให้แก่บคุ คลอื่นที่
เป็ นผูใ้ ห้บริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การแจ้งเตือนชาระหนีห้ รือต่ออายุผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ
การติดตามทวงถามหนี ้



การให้บริการแก่ท่าน เช่น การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การเป็ นที่ปรึกษาการลงทุน การค้าหลักทรัพย์ การให้ยืม
และยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารแห่งหนี ้ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
การเป็ นผูค้ า้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า การเป็ นที่ ปรึกษาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า การเป็ นตัวแทนขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และการจัดการเรือ่ งทัง้ ปวงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี ้



การจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ก ารลงทุ น การแนะน า หรื อ เสนอทางเลื อ กให้แ ก่ ท่ า น (รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ก ารลงทุ น ของ
บุคคลภายนอก) และการจัดการเรือ่ งทัง้ ปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี ้
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การปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย



การปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษี อากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุ ธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายอื่นๆ รวมทัง้ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คาสั่ง
คาแนะนา และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกากับดูแล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท สานัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งบริษัทจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามทัง้ ของใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ



การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร



การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานของ
บริษัท การแจ้งเตือนหรือนาเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ซึง่ เป็ นประโยชน์กบั ท่าน



การบริหารความเสีย่ ง การกากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร



การทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ (Anonymous Data)



การป้องกัน รับมือ ลดความเสีย่ งที่อาจเกิดการกระทาการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การผิดนัดชาระหนีห้ รือผิดสัญญา
(เช่น ข้อมูลล้มละลาย) การทาผิดกฎหมายต่างๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือชื่อเสียง) ซึง่ รวมถึงการแบ่งปั น
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานของบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความ
เสีย่ งข้างต้น



การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน ตัวแทน ของลูกค้านิติ
บุคคล



การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ



การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์



การรับ-ส่งพัสดุ



การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ขอ้ มูล ข้อเสนอพิเศษ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัท และบุคคลภายนอก



การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั แก่ทา่ นเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท



การท าวิ จัย การวางแผนและการวิ เ คราะห์ท างสถิ ติ เช่ น ในด้า นวงเงิ น ลงทุน และพฤติ ก รรมการลงทุน ของท่า น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทัง้ นี ้ หากบริษัทจาเป็ นต้องใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือ
การเข้าท าสัญ ญากับ ท่าน บริษั ท อาจจะไม่ส ามารถส่งมอบผลิตภัณ ฑ์แ ละ/หรือ บริก ารให้แก่ ท่า น (หรือ ไม่สามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ทา่ นต่อไป) หากบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ
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3.2 เพื่อให้ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร ตำมที่ท่ำนเลือกให้ควำมยินยอมไว้
เพื่อให้ทา่ นได้รบั ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คาแนะนา และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ทัง้ นี ้ ไม่วา่
จะเป็ นผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการ สิทธิ ประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของบริษัทเอง หรือของบริษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หรือของบุคคลที่บริษัทเป็ นตัวแทน นายหน้า ผูจ้ าหน่าย หรือของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือของ
บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ตามแต่กรณีที่ทา่ นให้ความยินยอมไว้
4. บริษัทอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผอู้ ื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้
เปิ ดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นผูร้ บั ข้อมูลดังกล่าวจะเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
ขอบเขตที่ทา่ นได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี ้
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตา่ งๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ทา่ น เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทาวิจยั หรือจัดทาข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อ
การบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผอู้ ื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัท เพื่อการพิสจู น์ตวั ตนของท่าน โดยบริษัทอาจ
เปิ ดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นธนาคารกสิกรไทย ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุค คล
ผูใ้ ห้บริการภายนอก ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิ น ผูส้ อบบัญชี บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อ ผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
นิติบคุ คลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสญ
ั ญาอยูก่ บั บริษัท ซึง่ รวมตลอดถึง ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูร้ บั จ้าง ที่ปรึกษาของ
บริษัทและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นผูร้ บั ข้อมูลดังกล่าว
กรณี เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผูร้ บั ข้อมูล เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ์ หรือการเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากผูร้ บั ข้อมูลให้แก่ทา่ น บริษัทจะแจ้งรายชื่อผูร้ บั ข้อมูลให้ทา่ นทราบเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอม
5. บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศหรือไม่
บริษัทอาจมีความจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยูต่ า่ งประเทศ หรือไปยัง
ผูร้ บั ข้อมูลอื่นซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud
ในประเทศต่างๆ
กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทจะดู แลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และ
จะดาเนินการให้มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น
มีขอ้ ตกลงรักษาความลับกับผูร้ บั ข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผรู้ บั ข้อมูลเป็ นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัท
อาจเลือกใช้วิธีการดาเนินการให้มีนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและจะดาเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อ ยูต่ ่างประเทศเป็ นไปตาม
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดไว้ก็ได้
6. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนเท่ำใด
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จาเป็ นในระหว่างที่ทา่ นเป็ นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยูก่ บั บริษัท หรือ
ตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี ้ ซึ่งอาจจาเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนัน้
หากมีกฎหมายกาหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็ บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น จัดเก็บไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพิสจู น์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ทัง้ นี ้ บริษัทจะลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจาเป็ นหรือ
สิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว
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7. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหาร
จัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกัน
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐาน
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผรู้ บั ข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลนอก
วัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอานาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทได้มีการปรับปรุ งนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นระยะๆ
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
นอกจากนี ้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูร้ บั จ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผูร้ บั ข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ตอ้ งรักษาความลับข้อมูลส่วนบุ คคล
ตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกาหนดขึน้
8. ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผูร้ บั ผลประโยชน์ทอดสุดท้าย รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีฉกุ เฉิน (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านัน้ ) ท่านควรมั่นใจว่าท่านได้แจ้ง และขอความ
ยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องแล้ว
9. สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้ำง
สิทธิของท่านในข้อนีเ้ ป็ นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย และ
นโยบายที่กาหนดไว้ในขณะนีห้ รือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกาหนดขึน้ และในกรณีท่านมี
อายุไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์ หรือถูกจากัดความสามารถในการทานิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา
ผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรือมีผอู้ านาจกระทาการแทนเป็ นผูแ้ จ้งความประสงค์
9.1 สิทธิขอถอนควำมยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่า น
(ไม่วา่ จะเป็ นความยินยอมที่ทา่ นให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บงั คับหรือหลังจากนัน้ ) ท่านมีสทิ ธิที่จะถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบั บริษัท เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิทธินนั้ โดยกฎหมายหรือมี
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ทา่ นอยู่
ทัง้ นี ้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รบั
สิทธิ ประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รบั ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึน้ และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
หรือไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ท่าน เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อน
เพิกถอนความยินยอม
9.2 สิทธิขอเข้ำถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททา
สาเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ทา่ น รวมถึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยว่าบริษัทได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
9.3 สิทธิขอถ่ำยโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่า นในกรณีที่บริษัทได้จดั ทาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรู ปแบบ
ให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ดว้ ยเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทัง้ มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่ าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
เมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าว
ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
ทัง้ นี ้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิ ดเผย หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยเพื่อให้ทา่ นสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญาอยูก่ บั บริษัท หรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อน
ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผมู้ ีอานาจตามกฎหมายกาหนด
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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.4 สิทธิขอคัดค้ำน : ท่านมีสทิ ธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทาขึน้ เพื่อการดาเนินงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดาเนิน การ
ตามภารกิเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้วา่ มีความสาคัญยิ่งกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของท่าน หรือเป็ นไปเพื่อ
การยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้ นการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
นอกจากนี ้ ท่านยังมีสิทธิ ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทาขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย
9.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูล : ท่านมีสทิ ธิขอลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยโดยไม่ ชอบด้วย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี ้ หรือ
เมื่อท่านได้ใช้สทิ ธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สทิ ธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
9.6 สิทธิขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูล : ท่านมีสทิ ธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยูร่ ะหว่างตรวจสอบตาม
คาร้องขอใช้สิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจาเป็ นและต้องลบหรือ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ทา่ นขอให้บริษัทระงับการใช้แทน
9.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
9.8 สิทธิร้องเรียน : ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อผูม้ ีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการกระทาในลักษณะที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่บริษัทอาจปฏิเสธ
หรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิ ขา้ งต้นของท่ านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การใช้สทิ ธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็ นต้น หากบริษัทปฏิเสธคาขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของ
การปฏิเสธให้ทา่ นทราบด้วย
10. ท่ำนจะติดต่อบริษัท และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่ำงไร
หากท่านมีขอ้ เสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี ้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทาง
ดังนี ้


KS Customer Service: โทร 0 2796 0011



เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล KS_DataProtectionOfficer@kasikornsecurities.com
สถานที่ติดต่อ : บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย : เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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ข้อมูลลูกค้ำ
่ …….......................
วันที…
เลขที่บญ
ั ชี .....................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิ ดบัญชีและให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี ้
ประเภทบัญชี
บัญชีเงินสด
บัญชีแคชบาลานซ์
บัญชีมาร์จิน้
บัญชีตราสารอนุพนั ธ์
บัญชีหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
1. ข้อมูลส่วนตัว และช่องทำงกำรติดต่อ
นาย/Mr. นาง/Mrs. นางสาว/Miss อื่น ๆ ....................................................................................................................
Other.......................................................................................................................
ชื่อ - สกุล (ไทย) ……........................................................................................................................................................................
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)……......................................................................................................................................................................
เพศ
ชำย หญิง วันเดือนปี เกิด (ว/ด/ป) (ค.ศ.) ………...................... สัญชำติ (ระบุทกุ สัญชาติ) ...........................................
ประเภทหลักฐำน
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ………...............………...............
หนังสือเดินทาง เลขที่ ………...............………... ประเทศที่ออก ………………………... วันหมดอายุ (ว/ด/ป) (ค.ศ.) ……….....................
บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ………...............………...............……….........วันหมดอายุ (ว/ด/ป) (ค.ศ.) ………................................................
บัตรอื่น2 เลขที่ ………..........….......………............................. วันหมดอายุ (ว/ด/ป) (ค.ศ.) …..........................................……..................
ข้อมูลติดต่อ3(อีเมลเป็ นช่องทางหลักในการจัดส่งเอกสาร หากไม่มี บริษัทจะจัดส่งไปยังทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร)
โทรศัพท์บา้ น .................................................... มือถือ ....................................................โทรสาร ...............................................
อีเมล .........................................................................................................................................................................................
อำชีพ
เกษตรกร
นักลงทุน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
นักเรียน/นักศึกษา
พระภิกษุ/นักบวช4 เกษี ยณอายุ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
กิจการครอบครัว
แพทย์
พยาบาล
ครู/อาจารย์
นักการเมือง
ข้าราชการ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีทรี่ ะบุอาชีพเป็ นกิจการครอบครัว เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ อาชีพอืน่ ๆ)
ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
โรงแรม/ภัตตาคาร
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
อสังหาริมทรัพย์
ค้าอัญมณี/ทอง
ประกันภัย/ประกันชีวติ
คาสิโน/การพนัน
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ธุรกิจนาเที่ยว/บริษัททัวร์
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
อาวุธยุทธภัณฑ์
การเงิน/ธนาคาร
โอนและรับเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
ธุรกิจรับคนเข้ามาทางานจากต่างประเทศ
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………..…………………………………………………..
หรือส่งคนไปทางานต่างประเทศ
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน ……………………...…………………………………………. ตาแหน่ง………………...……..…………………..…
บัตรอื่นๆ ตัวอย่างเช่น บัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมลจะเป็ นช่องทางในการติดต่อ และรับบริการต่างๆ จากบริษัท
4
อาชีพพระภิกษุหรือนักบวช จะได้รบั อนุมตั ิการเปิ ดบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขายเท่านัน้
2
3
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ข้อมูลลูกค้ำ
ข้อมูลที่อยู่

รำยละเอียดที่อยู่
เลขที่ ............................ หมูท่ ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ ..........

1.) ที่อยูต่ ำมประเภทหลักฐำน หมูบ่ า้ น ............................................................. ซอย ...............................................................
ถนน .................................................................. แขวง/ตาบล ....................................................
เขต/อาเภอ ....................................................... จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................... ประเทศ ............................................................
ตำมทีอ่ ยูต่ ำมประเภทหลักฐำน
2.) ที่อยูป่ ั จจุบนั

เลขที่ ............................ หมูท่ ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ ..........
หมูบ่ า้ น ............................................................. ซอย ...............................................................
ถนน .................................................................. แขวง/ตาบล ....................................................
เขต/อาเภอ ....................................................... จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................... ประเทศ ............................................................
ตำมที่อยูต่ ำมประเภทหลักฐำน

3.) ที่อยูส่ ถำนที่ทำงำน

ตำมทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั

ที่อยูอ่ นื่ (โปรดระบุดา้ นล่างนี)้

เลขที่ ............................ หมูท่ ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ ..........
หมูบ่ า้ น ............................................................. ซอย ...............................................................
ถนน .................................................................. แขวง/ตาบล ....................................................
เขต/อาเภอ ....................................................... จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................... ประเทศ ............................................................
ตำมที่อยูต่ ำมประเภทหลักฐำน
ที่อยูอ่ ื่น (โปรดระบุดา้ นล่างนี)้

4.) ที่อยูใ่ นกำรจัดส่งเอกสำร

ที่อยูอ่ นื่ (โปรดระบุดา้ นล่างนี)้

ที่อยูป่ ั จจุบัน

สถำนทีท่ ำงำน

เลขที่ ............................ หมูท่ ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ ..........
หมูบ่ า้ น ............................................................. ซอย ...............................................................
ถนน .................................................................. แขวง/ตาบล ....................................................
เขต/อาเภอ ....................................................... จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................... ประเทศ ............................................................

2. วัตถุประสงค์กำรลงทุน
เพื่อการลงทุน

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เพื่อการเกษี ยณ

อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………..…..…………………...….
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
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ข้อมูลลูกค้ำ
3. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรลงทุน
1. สาขาวิชาที่ลกู ค้าสาเร็จการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพที่ท่านได้รบั เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือไม่ (เช่น การบัญชี/บริหาร
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน / CFA CISA CFP เป็ นต้น)
เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
2. ลักษณะงานที่ลกู ค้าเคยทาหรือทาอยูใ่ นปั จจุบนั เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุนหรือไม่ (เช่น งานประกันภัย บัญชี บริหารความ
เสีย่ งทางการเงิน ผูจ้ ดั การกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนากร เป็ นต้น)
เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
3. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิต ภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อ น (เช่น กองทุนรวมนา้ มัน , กองทุนรวมที่ มี
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน, Hedge Fund, กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยวิธีคานวณ
ผลตอบแทนผันแปรไปตามสูตรการคานวณ หรือตราสารหนีท้ ี่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนเช่น ตราสารด้อยสิทธิ Basel III หุน้ กูท้ ี่
ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็ นต้น)
มีประสบการณ์การลงทุน
ไม่มีประสบการณ์การลงทุน
4. ข้อมูลทำงกำรเงิน
รำยได้ต่อเดือน(บำท)
< 8,000
8,001 – 15,000
100,001 – 500,000 500,001 – 1,000,000

15,001 – 30,000
1,000,001 – 4,000,000

แหล่งที่มำของรำยได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินเดือน
มรดก
เงินออม

การลงทุน

30,001 – 50,000
4,000,001 – 10,000,000
เงินเกษียณ

50,001 – 100,000
>10,000,000
ประกอบธุรกิจ

อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………….……..………………………………………..…………..……...
ประเทศของแหล่งที่มำของรำยได้/เงินลงทุน
5. สถำนภำพสมรส
สถานภาพ
โสด

ประเทศไทย

ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………..………………..........

สมรส (โปรดระบุขอ้ มูลคู่สมรส)

ชื่อ - สกุล (ไทย) ……................................................................................................................................................................. .....................
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) …....................................................................................................................................................................
6. บัญชีธนำคำรสำหรับรับเงินปั นผล (E-Dividend) และรับเงินที่ถอนจำกบัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์5
ธนาคาร …………………………….……………………………………. สาขา .………………………………...………………………….
เลขที่บญ
ั ชี ………………………………………………………………….............................................................................................

5

บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินปั นผล และรับเงินที่ถอนจากบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ ผูถ้ ือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีตอ้ งเป็ นบุคคลเดียวกัน
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
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ข้อมูลลูกค้ำ
7. แบบแสดงตนทั่วไป
ท่ำนเป็ นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง6 หรือเป็ นสมำชิกในครอบครัว7หรือเป็ นผู้ใกล้ชดิ 8กับบุคคลที่มีสถำนภำพทำง
กำรเมือง หรือไม่
ใช่ (โปรดระบุ) ตาแหน่งทางการเมือง …………..................................................................................…………
ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นเจ้ำของบัญชี และเป็ นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง9 จำกกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในบัญชีนี้
กรณีไม่ใช่ โปรดระบุผรู ้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง9
นาย/Mr.

นาง/Mrs.

นางสาว/Miss

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่

อื่น ๆ .................................................................................................................
Other ................................................................................................................

ชื่อ - สกุล (ไทย) ……..................................................................................................................................................................
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) ….................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ปิ ดบัญชี

6

7
8

9

คูส่ มรส

เครือญาติ

เพื่อน

บุตร

อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................................

บุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผูด้ ารงตาแหน่งระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ มีบทบาทสาคัญในพรรคการเมือง
ผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ และผูท้ ่ดี ารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับดังกล่าว
สมำชิกในครอบครัว หมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผูร้ บั บุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม (2) พี่นอ้ งร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่นอ้ งร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน
(3) คูส่ มรสหรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
ผู้ ใกล้ ชิด หมายถึง (1) ผูท้ ่ีดแู ลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลที่ดารงตาแหน่งหรือมีความเกี่ ยวข้องทางการเมือง (2) ผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุค คลที่ ดารง
ตาแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง
ผู้รับผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอานาจควบคุมการการทาธุรกรรม หรือบุคคลที่ลกู ค้าทาธุรกรรมแทน
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แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
คำถำมข้อ 1 - 10 ใช้เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
1. ปั จจุบนั ท่านอายุ
ก. ตัง้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป
ข. 45 - 59 ปี
ค. 35 - 44 ปี
ง. น้อยกว่า 35 ปี
2. ปั จจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จา่ ยประจา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว และค่าเลีย้ งดูครอบครัวเป็ นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทงั้ หมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทงั้ หมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนั อย่างไร
ก. มีทรัพย์สนิ น้อยกว่าหนีส้ นิ
ข. มีทรัพย์สนิ เท่ากับหนีส้ นิ
ค. มีทรัพย์สนิ มากกว่าหนีส้ นิ
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษี ยณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรูใ้ นการลงทุนในทรัพย์สนิ กลุม่ ใดต่อไปนีบ้ า้ ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุน้ กูห้ รือกองทุนรวมตราสารหนี ้
ง. หุน้ สามัญหรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสีย่ งสูง
5. ระยะเวลาที่ทา่ นคาดว่าจะไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี ้
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. 1 ถึง 3 ปี
ค. 3 ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รบั ผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
ข. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สม่าเสมอแต่อาจเสีย่ งที่จะสูญเสียเงินต้นได้บา้ ง
ค. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สงู ขึน้ แต่อาจเสีย่ งที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึน้
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสีย่ งที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุม่ การลงทุนที่อาจเกิดขึน้ ด้านล่าง ท่านเต็มใจทีจ่ ะลงทุนในกลุม่ การลงทุนใดมากทีส่ ดุ
ก. กลุม่ การลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุม่ การลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
ค. กลุม่ การลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 5%
ง. กลุม่ การลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ที่มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึง่
ง. ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รบั สูงขึน้
9. ท่านจะรูส้ กึ กังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า
ข. มากกว่า 5% - 10%
ค. มากกว่า 10% - 20%
ง. มากกว่า 20% ขึน้ ไป
10. หากปี ที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นที ้ า่ นพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิง้
ข. กังวลใจและจะปรับเปลีย่ นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเ่ สีย่ งน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลีย่ ต้นทุน
คำถำมข้อ 11 - 12 ใช้เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรให้คำแนะนำ (ไม่นามาคิดคะแนน)
ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในอนุพนั ธ์และหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงโดยตรงเท่ำนั้น
11. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงประสบความสาเร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราที่สงู มาก แต่หากการลงทุน
ล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง้ หมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิม่ บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสีย่ งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
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แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
ผลกำรประเมิน
ผลการคานวณ10
คะแนน
น้อยกว่ำ 15

คะแนน
ประเภทนักลงทุน

ระดับ 1: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ต่ำ

ประเภทตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้
 เงินฝาก > 60%

หมายความว่า ท่านต้อ งการผลตอบแทนมากกว่า การฝากเงิ น  ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 60%
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ตอ้ งการความเสี่ยง และมีวตั ถุประสงค์การ  ตราสารหนี ้ภ าคเอกชนที่ ไ ม่ มี ค วามซับ ซ้อ นอายุ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี
และ Long-term rating เป็ น AAA < 40%
ลงทุนในระยะสัน้ ๆ
 ตราสารทุน11 < 10%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1
ตั้งแต่
15 – 21

ระดับ 2: นั กลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง  เงินฝาก < 30%
ค่อนข้ำงต่ำ
 ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 30%
หมายความว่ า ท่ า นเป็ นผู้ ล งทุ น ที่ ร ั บ ความเสี่ ยงได้ น้ อ ย  ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อน และมี Long-term
rating ตัง้ แต่ A ขึน้ ไป < 60%
เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่าเสมอจากการลงทุน
 ตราสารหนีภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อนอายุไม่เกิน 1 ปี และ
Long-term rating เป็ น BBB < 50%
 ตราสารทุน11 < 20%
 ตราสารอนุพนั ธ์ 12< 10%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 -4
 หุน้ กูท้ ่ม
ี ีอนุพนั ธ์แฝงที่มีประกันเงินต้นเท่ากับ 100% และ rating
เป็ น AAA

ตั้งแต่
22 – 29

ระดับ 3: นั กลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง  เงินฝาก < 10%
ค่อนข้ำงสูง
 ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 15%
หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็ น  ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อน Long-term rating
ตัง้ แต่ BBB ขึน้ ไป < 50%
ครัง้ คราวได้
 ตราสารทุน11 < 40%
 ตราสารอนุพนั ธ์12 < 20%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 – 5
 หุน้ กูท้ ่ม
ี ีอนุพนั ธ์แฝงที่มีประกันเงินต้นเท่ากับ 100% และ rating
ตัง้ แต่ AA ขึน้ ไป
 หุ้น กู้ท่ี มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝงที่ มี ป ระกั น เงิ น ต้น น้อ ยกว่ า 100% และ
rating เป็ น AAA

10

วิธีคานวณระดับความเสี่ยง: รวมคะแนนจากคาตอบที่เลือกในข้อ 1 - 10 (เช่น คาตอบ (1) เท่ากับ 1 คะแนน คาตอบ (2) เท่ากับ 2 คะแนน) สาหรับข้อ 4 หากมีหลายคาตอบ จะเลือกคาตอบที่
คะแนนสูงสุดมานับรวมคะแนน โดยคะแนนรวมจะแสดงในตารางผลการประเมิน

11

ตราสารทุน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

12

ตราสารอนุพนั ธ์ หมายถึง สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิ วเจอร์สและออปชั่น
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แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
คะแนน

ประเภทตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้

ประเภทนักลงทุน

ตั้งแต่
30 – 36

ระดับ 4: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้สูง

ตั้งแต่

ร ะ ดั บ 5: นั ก ล ง ทุ น ป ร ะ เ ภ ท ย อ ม รั บ ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ไ ด้  เงินฝาก < 5%
สูงมำก
 ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 5%
หมายความว่า ท่านต้องการได้รบั โอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนสูง  ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อ น Long-term rating
ตัง้ แต่ C ขึน้ ไป/Non-investment grade < 30%
แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร
 ตราสารทุน11 > 50%
 ตราสารอนุพนั ธ์12 < 40%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 – 8+
 หุ้น กู้ท่ี มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝงที่ มี ป ระกั น เงิ น ต้น น้อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ
100% แ ล ะ มี rating ตั้ ง แ ต่ BBB ขึ ้ น ไ ป /Non-investment
grade/Unrated
 ตราสารหนี ้ ท่ี มี Investment Grade และ Non-investment
Grade: ตราสารหนี ท้ ่ีครบกาหนดไถ่ถอนเมื่ อ มี การเลิกบริษั ท
(Perpetual bond)/ตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน
(Basel III)/ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริษัท
ประกั น ภั ย (Insurance capital bond) /ตราสารหนี ้ ก่ึ ง ทุ น
(Hybrid Bond)

37 ขึน้ ไป

 เงินฝาก < 15%

หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของ  ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 10%
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโต  ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อน Long-term rating
ตัง้ แต่ BBB ขึน้ ไป < 40%
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว
 ตราสารหนี ภ
้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อ นอายุน้อ ยกว่า 5 ปี
และLong-term rating เป็ น BB < 40%
 ตราสารทุน11 < 50%
 ตราสารอนุพนั ธ์12 < 30%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 – 7
 หุน้ กูท้ ่ม
ี ีอนุพนั ธ์แฝงที่มีประกันเงินต้นเท่ากับ 100% และ rating
ตัง้ แต่ BBB ขึน้ ไป
 หุ้น กู้ท่ี มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝงที่ มี ป ระกั น เงิ น ต้น น้อ ยกว่ า 100% และ
rating ตัง้ แต่ A ขึน้ ไป
 ตราสารหนี ท้ ่ีมี Investment Grade: ตราสารหนี ท้ ่ีครบก าหนด
ไถ่ ถ อนเมื่ อ มี ก ารเลิ ก บริ ษั ท (Perpetual bond)/ตราสารหนี ้
ด้อ ยสิทธิ เพื่ อนับเป็ นเงินกองทุน (Basel III)/ตราสารด้อยสิทธิ
เพื่ อ นั บ เป็ นเงิ น กองทุ น ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย (Insurance
capital bond)/ต ร า ส า ร ห นี ้ ก่ึ ง ทุ น ( Hybrid Bond) ที่ เ ป็ น
Investment grade
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แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
คำเตือน


แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Customer Risk Profile) ชุดนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ลกู ค้ารับทราบความเหมาะสมในการ
ลงทุ น ที่ ต นเองยอมรับ ได้ และรับ ทราบค าแนะน าเบื ้อ งต้น ในการจั ด สรรการลงทุ น (Basic Asset Allocation) โดยสัด ส่ ว น
การจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนีเ้ ป็ นเพียงตัวอย่างคาแนะนาเบือ้ งต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้



การลงทุนมีความเสีย่ ง ดังนัน้ ก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปั จจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทาง
การเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็ นต้น หรือปรึกษาผูแ้ นะนาการลงทุนเพื่อรับคาแนะนาที่เหมาะสมต่อไป



ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของ
ลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนีเ้ พื่อประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนและคาแนะนาเบือ้ งต้นใน
การจัดสรรการลงทุนของตนเอง



ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องครบถ้วนไม่ทาให้บคุ คลใดสาคัญผิดในสาระสาคัญ



ระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลกู ค้าแจ้ง แก่บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านัน้ ทัง้ นี ้ มิได้
เป็ นการแสดงว่า บริษัทรับรองถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลกู ค้าได้แจ้ง และผล
การประเมินดังกล่าว



เมื่ อ บริษั ท และ/หรือ เจ้า หน้า ที่ ข องบริษั ท ท าการประเมิ น ความเหมาะสมในการลงทุน ของลูก ค้า และได้แ จ้ง ให้ลูก ค้า ทราบถึ ง
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและคาแนะนาเบือ้ งต้นในการจัดสรรการลงทุน ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการ
ประเมินของตนเองและลูกค้ารับทราบระดับความเหมาะสมในการลงทุน รวมทัง้ คาแนะนาเบือ้ งต้นในการจัดสรรการลงทุน (ซึ่ง
ประมวลผลจากข้อมูลที่ลกู ค้าให้กบั บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ของตนแล้ว



ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมทัง้ คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน
และควรขอคาแนะนาในการลงทุนจากผูท้ ี่สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลกู ค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถว้ นควบคู่กบั การศึกษาผลการ
ประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตราสารหรือการ
ลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รบั จากตัวแทนของบริษัท
(ถ้ามี) เป็ นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านัน้



การลงทุนขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเหมาะสม
ในการลงทุนที่ได้รบั รวมทัง้ อาจไม่ เป็ นไปตามคาแนะนาเบือ้ งต้นในการจัดสรรการลงทุนตามแบบประเมินนี ้ รวมทัง้ ลูกค้ายินยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลกู ค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สงู กว่าระดับความเหมาะสมในการลงทุนจากผล
ประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนนัน้ เอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็ นไป
ตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลีย่ นแปลงไปจากผลการประเมินได้



บริษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของตราสารนัน้ ๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเท่านัน้



บริษัท ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิด ภาระ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ จากการลงทุน
ของลูกค้า



บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการแก้ไข ปรับปรุ ง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ตัวอย่างคาแนะนา
เบื อ้ งต้น ในการจัด สรรการลงทุน ผลการประเมิ น และข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยไม่ จ าเป็ น ต้อ งแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า แต่ อ ย่า งใด
แบบประเมิน การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่ งลูกค้าได้อา่ นคา
เตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สั ญ ญานี ้ ท าขึ ้ น ที่ บริ ษั ทหลั ก ทรั พ ย์ กสิ ก รไทย จ ากั ด (มหาชน) เมื่ อ วั น ที่ ______________________________________
ระหว่าง_____________________________________________________________________ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ ายหนึง่ กับ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ ายหนึ่ง โดยที่ลกู ค้าประสงค์ให้บริษัททาการเป็ นตัวแทน
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้แก่ลกู ค้า ลูกค้าและบริษัทจึงตกลงทาสัญญากันดังมีขอ้ ความต่อไปนี ้
1.

คาจากัดความ

1.1

เว้นแต่จะนิยามไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญานี ้ ให้นาคาที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ และให้นาคาที่ได้นิยามไว้ในประกาศของ ก.ล.ต. มาใช้บงั คับตามสัญญานี ้

1.2

ในสัญญานี ้ คาว่า
“ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า”

หมายความว่า บริษัท ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และ
ให้หมายความรวมถึงศูนย์ซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าที่ได้รบั ใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ด้วย

“สานักหักบัญชี”

หมายความว่า บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด และให้หมายความรวมถึง
สานักหักบัญชีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ได้รบั ใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ด้วย

“สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า”

หมายความว่า สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจัดให้มีการซือ้ ขาย

“คาสั่งซือ้ ”

หมายความว่า ค าเสนอซื อ้ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ตามหลั ก เกณฑ์ที่ บ ริษั ท ก าหนด
ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“คาสั่งขาย”

หมายความว่า คาเสนอขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ บริษั ทกาหนด
ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“การซือ้ ขาย”

หมายความว่ า ค าสั่ง ซื อ้ หรื อ ค าสั่ง ขายสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ซึ่ ง ได้ร ับ การยื น ยัน
การซือ้ ขายจากตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแล้ว และภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกัน”

หมายความว่า หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และ/หรือ หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin) และ/หรือ หลักประกันส่วนเพิ่ม (Additional Margin) และ/หรือ
หลักประกันอื่นใดที่บริษัทกาหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็ นประกันในการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี ้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
กาหนด ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกันเริ่มต้น”
(Initial Margin)

หมายความว่า ทรัพย์สนิ ขัน้ ต่าที่ลกู ค้าต้องวางไว้เป็ นประกันหรือต้องชาระสาหรับการซือ้
ขายสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า ในอัต รา และ/หรื อ มู ล ค่ า ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรื อ
ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกาหนด (แล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า) ทัง้ นี ้ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ
สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทอาจเปลีย่ นแปลงอัตรา และ/หรือ มูลค่าดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร โดยไม่จาต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า
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สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
“ห ลั ก ป ร ะ กั น รั ก ษ า ส ภ า พ ” หมายความว่า ทรัพย์สินขัน้ ต่าที่ลกู ค้าต้องดารงไว้ตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซือ้ ขาย
(Maintenance Margin)
ล่วงหน้าเพื่อเป็ นประกันหรือเพื่อชาระสาหรับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ในอัตรา
และ/หรื อ มูล ค่ า ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า และ/หรื อ
สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกาหนด (แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า) ทัง้ นี ้ ก.ล.ต. และ/
หรือ ตลาดสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า และ/หรือ สานัก หัก บัญ ชี และ/หรือ บริษั ท อาจ
เปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ มูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า
“หลักประกันส่วนเพิ่ม”
(Additional Margin)

หมายความว่า ทรัพย์สินที่ลกู ค้าต้องวางไว้เป็ นประกันหรือต้องชาระสาหรับการซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอย่างอื่นนอกเหนือจากหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และ
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ในอัตรา และ/หรือ มูลค่าตามที่ ก.ล.ต.
และ/หรือ ตลาดสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า และ/หรือ สานัก หัก บัญ ชี และ/หรือ บริษั ท
ก าหนด (แล้ว แต่จ านวนใดจะสูง กว่า) ทั้ง นี ้ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ
มูลค่าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จาต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า

“หลักประกันปิ ดฐานะ”
(Force Close Margin)

หมายความว่า ระดับมูลค่าทรัพย์สนิ ของลูกค้าซึง่ กาหนดไว้เพื่อเป็ นเกณฑ์สาหรับกรณีที่
บริษัทบังคับปิ ดสถานะสัญญา และ/หรือ บังคับชาระหนี ้

“ลูกค้า”

หมายความรวมถึงบุค คลที่ ลูกค้ามอบหมายโดยชัดแจ้งหรือ โดยปริย ายให้มีอานาจ
กระทาการใดๆ ตามสัญญานีแ้ ทนลูกค้าด้วย

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง”

หมายความว่า พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ตามที่มีการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม เป็ น คราวๆ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ประกาศหรื อ ค าสั่ง ที่ อ อกโดย ก.ล.ต.หรื อ
ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือสานักหักบัญชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้
บังคับกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือสินค้า หรือตัวแปร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป

“ก.ล.ต.”

หมายความว่ า คณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ/หรื อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“วันทาการ”

หมายความว่า วันที่ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและสานักหักบัญชีเปิ ดทาการตามปกติ

“ผู้ รั บ ประโยชน์ จ ากการซื้ อ ขาย หมายความว่า บุคคลที่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ลักษณะตามที่ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
สัญญาของลูกค้า”
ซึง่ อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ (ซึง่ ในขณะทาสัญญานี ้ หมายถึง
(1) ผูร้ บั ประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(2) ผูม้ ีอานาจควบคุมการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือ
(3) ผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหรือการชาระหนีท้ ี่เกี่ยวกับ
หรือเนื่องจากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทัง้ นี ้ ไม่ว่าการรับประโยชน์ การ
ควบคุ ม หรื อ การสนับ สนุ น ทางการเงิ น จะเกิ ด ขึ น้ จากข้อ ตกลง ความเข้า ใจ
ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึง่ หรือโดยประการอื่น)
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สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
2.

ข้อกาหนดและเงือ่ นไขทั่วไป

2.1

ลูกค้าตกลงแต่งตัง้ และมอบอานาจให้แก่บริษัทเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และให้มีอานาจในการกระทาการใดๆ
เกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแทนและในนามของลูกค้า ตลอดจนกระทาการอื่นใดที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร และให้บริษัทมีอานาจแต่งตัง้ ตัวแทนช่วง หรือมอบหมายให้บคุ คลใดดาเนินการโดยถือเอา
สัญ ญานี เ้ ป็ น หนัง สือ แต่ง ตั้ง หรือ มอบอ านาจ และบริษั ท ตกลงรับ การแต่ง ตัง้ และมอบอ านาจดังกล่า ว โดยลูก ค้า ตกลงว่า
จะไม่ยกเลิกข้อตกลงในสัญญานีห้ รือเพิกถอนอานาจที่ลกู ค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน เว้นแต่ลกู ค้าได้ชาระหนีท้ ี่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญานีห้ รือหนีอ้ ื่นใดที่มีกบั บริษัทครบถ้วนแล้ว
การมอบอานาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึงการมอบอานาจให้บริษัทกระทาการดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1)

ตรวจสอบและแก้ไขผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและ
สินค้าหรือตัวแปรให้แก่ลกู ค้า

(2)

ใช้สทิ ธิในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กบั ลูกค้าตามสิทธิที่ลกู ค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็ นการทาเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

(3)

ทวงถามหรือรับชาระหรือชาระเงิน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซื ้ อขาย
ล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร

(4)

รับหรือวางหลักประกันต่อบริษัท และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี

(5)

ทาการใดๆ ตามที่ได้รบั มอบอานาจในนามของลูกค้ากับบริษัทในนามของบริษัทเอง หรือในฐานะที่บริษัทเป็ นตัวแทนของ
บุคคลภายนอกได้ดว้ ย

(6)

การหักชาระและการนาส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ และกระทาการอื่นใดบรรดาที่จาเป็ นและสมควร
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้รบั มอบอานาจไว้ตามสัญญานี ้

การที่ บ ริษั ท กระท าการใดๆ ให้แ ก่ ห รือ แทนลูก ค้า ตามสัญ ญานี ้ ลูก ค้า ยอมรับ ให้มี ผลเท่า กับ เป็ น การกระท าของลูกค้าเอง
โดยลูกค้าจะไม่ปฏิเสธความรับผิดและจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใดทัง้ สิน้
2.2

สัญญานีม้ ีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาโดยไม่มีกาหนดระยะเวลา หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ประสงค์จะเลิกสัญญานี ้ จะต้องบอกกล่าว
ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกาหนด โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
7 (เจ็ด) วัน และการเลิกสัญญานีไ้ ม่เป็ นการกระทบกระเทือนสิทธิ และหน้าที่ของคู่สญ
ั ญา ซึ่งได้มีขนึ ้ ก่อนการบอกเลิกสัญญานี ้
จะมีผล ทัง้ นี ้ ในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่บริษัทได้รบั การบอกกล่าว จนถึงวันที่สญ
ั ญามีผลยกเลิกตามวรรคนี ้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้
สิท ธิ บ ริษั ท ในการใช้ดุลพินิ จ เพื่ อสั่งพักหรือ ระงับ การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ โดยลูก ค้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
ในกรณีที่ลกู ค้าประสงค์จะบอกเลิกสัญญา และลูกค้ายังมีหนีส้ นิ ค้างชาระอยูก่ บั บริษัท ลูกค้าตกลงให้บรรดาหนีท้ งั้ ปวงที่ลกู ค้ามี
อยูก่ บั บริษัทถึงกาหนดชาระทันที และลูกค้าตกลงจะชาระหนีท้ งั้ จานวนให้แก่บริษัททันที ทัง้ นี ้ ให้สญ
ั ญาสิน้ ผลบังคับใช้นบั ตัง้ แต่
วันที่ลกู ค้าได้ปฏิบตั ิการชาระหนีค้ รบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่สญ
ั ญานีส้ ิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิโอนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือล้างฐานะ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร และในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิลา้ งฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้นา
ความในข้อ 7. มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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2.3

ลูกค้าตกลงชาระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัท ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกาหนด รวมทัง้ ค่าภาษี อากร ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ วิธีการเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร โดยไม่จาต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ลกู ค้าชาระค่าธรรมเนียมด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชาระเงินแล้ว
ในวันที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้แล้ว

2.4

ในกรณีที่ลกู ค้าไม่ชาระเงิน และ/หรือ ไม่ชาระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกาหนดชาระ หรือที่บริษัทได้ทวงถามแล้ว
หรือไม่ชาระค่าเสียหาย หรือไม่ชาระหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี ้ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม
การฟ้องร้องดาเนินการบังคับและค่าทนายความ ให้ถือว่าลูกค้าเป็ นหนีบ้ ริษัทและต้องเสียดอกเบีย้ ให้แก่บริษัทในอัตราสูงสุดที่
บริษัทประกาศกาหนดภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง อัตราสูงสุดของดอกเบีย้ ที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผูก้ ยู้ ืม และ
อัตราดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “อัตราสูงสุด” นับแต่วนั ที่ผิดนัด
ชาระหนีจ้ นกว่าลูกค้าจะชาระเสร็จสิน้

2.5

ลูกค้าได้รบั ทราบและตกลงผูกพันต่อบริษัทตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้อยูใ่ นขณะทาสัญญานี ้ และ/หรือ ในอนาคต
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงผูกพันกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
ข้อตกลงในสัญญานี ้ ที่มีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่บริษัทจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น

2.6 ลู ก ค้ า ตกลงยิน ยอมให้ บ ริ ษั ท เก็ บ รวบรวมและใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และ/หรื อ ข้ อ มู ล ใดๆ ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจาเป็ นเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้า การดาเนินการตามคาขอของลูกค้าก่อนให้บริการ การมอบหมาย
งานให้ผู้อื่นดาเนิ นการแทนบริษัทเพื่อสนั บสนุ นการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร
งานติดตามทวงถาม เป็ นต้น การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของ
บริษัท ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/
หน้าที่ ผู้รับโอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทดังกล่าว เก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ
ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัท www.kasikornsecurities.com/th/policy/privacy
ในกรณีที่ลูกค้ามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัทเพื่อดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ข้างต้น ลูกค้าขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่บริษัท และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
2.7

ลูกค้าขอรับรองว่า ข้อมูลตามที่ลกู ค้าระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่ ลกู ค้าแจ้งไว้
กับบริษัทเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องครบถ้วนและเป็ นความจริงทุกประการ
และในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลของลูกค้าตามที่กาหนดไว้ในวรรคก่อน ลูกค้ามีหน้าที่ตอ้ งแจ้งข้อมูลที่เปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ให้แก่บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกาหนดทันที และบริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลกู ค้าละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ดงั กล่าว
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2.8

บริษัทจะรายงานรายการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าพร้อมทัง้ รายละเอียดต่างๆ ให้แก่ลกู ค้าทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บริษัทกาหนด ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากลูกค้าไม่ได้ทกั ท้วงความผิดพลาด ความไม่สมบรู ณ์ หรือ
เพิกเฉยไม่ตอบกลับให้บริษัททราบภายใน 3 (สาม) วันนับแต่ได้รบั รายงานดังกล่าว ให้ถือว่ารายงานนัน้ สมบรู ณแ์ ละถูกต้อง
ลูกค้าเห็นชอบกับรายงานที่บริษัทแจ้งให้ทราบทุกประการ โดยไม่สามารถใช้สิทธิ โต้แย้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ
จากบริษัท

2.9

บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทัง้ หลายที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ลกู ค้านัน้ ให้กระทาได้ไม่ว่าจะเป็ น
การแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนาไปส่งเอง
หากบริษัทได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ของทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail address) หรือสถานที่อยู่
ที่ลกู ค้าได้แจ้งไว้กบั บริษัทแล้วให้ถือว่ามีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลกู ค้าโดยชอบแล้ว ทัง้ นีโ้ ดยไม่ คานึงว่าลูกค้าจะได้รบั แจ้ง
ด้วยตนเองหรือมีผอู้ ื่นรับไว้แทนโดยชอบหรือไม่

2.10 การที่บริษัทยังมิได้ใช้สทิ ธิ อานาจหรือเอกสิทธิใดๆ ตามสัญญานีร้ ะหว่างบริษัทกับลูกค้าในครัง้ ใดๆ ไม่เป็ นการลบล้างหรือสละสิทธิ
อานาจ หรือเอกสิทธิใดๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็ นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะใช้
สิทธิ อานาจ เอกสิทธิตามสัญญานีจ้ นครบถ้วน
2.11 ในกรณี ที่ขอ้ ตกลงแห่งสัญญานีใ้ นข้อหนึ่งข้อใดเป็ นโมฆะหรือใช้บังคับ ไม่ได้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงว่าให้ขอ้ กาหนดใน
สัญญานีใ้ นส่วนที่ยงั มีผลใช้บงั คับได้ยงั คงมีผลสมบูรณ์ และใช้บงั คับได้ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาต่อไป
2.12 ลูกค้าตกลงให้คารับรองและความยินยอมแก่บริษัทดังนี ้
(1)

(2)

ลูกค้าตกลงที่จะแจ้ง และ/หรือ จัดหาข้อมูลดังต่อไปนี ้ พร้อมทัง้ จัดทาคาชีแ้ จง เพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัท
และ/หรือ ตลาดสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สานัก หัก บัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. ร้อ งขอ หรือ เพื่ อ ให้เป็ น ไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ก)

ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตวั ตนที่แท้จริงของลูกค้า และผูร้ บั ประโยชน์จากการซือ้ ขายสัญญาของลูกค้า

(ข)

วัตถุประสงค์ในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า

(ค)

ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า ไม่ว่าการซือ้ ขายดังกล่าวจะกระทาผ่านบริษัทหรื อไม่
ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายสินค้าของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ลกู ค้าซือ้ ขาย

(ง)

ในกรณี ที่ ลูก ค้า เป็ นผู้ด าเนิ น การสั่ง ซือ้ ขายเพื่ อบุค คลหลายราย หรือ หลายทอดผ่า นบัญ ชี แ บบไม่เปิ ดเผยชื่ อ
(omnibus account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทาคาชีแ้ จงเกี่ ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของ
บุคคลอื่นนัน้ ทุกรายและทุกทอด ทัง้ นี ้ เฉพาะที่ลกู ค้ารูห้ รือควรรูเ้ นื่องจากการเป็ นผูด้ าเนินการเช่นนัน้

ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคาสั่งซื้อ และ/หรือ คาสั่งขายของลูกค้าเป็ นการชั่วคราว และ/หรือ
บอกเลิกสัญญานี้ และ/หรือ จากัดฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและปริมาณการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
และ/หรือดาเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้ าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ เมื่อบริษัทเห็นสมควรที่จะดาเนินการดังกล่าว
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
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สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(ก)

การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยใน
การซื้อ ขายสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ าในตลาดสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า หรื อ ท าให้หรื อน่ าจะทาให้ราคา
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข)

ลูกค้ามีพฤติกรรมการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่ าฝื นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ค)

ลูกค้าไม่ดาเนินการแจ้ง และ/หรือ จัดหาข้อมูล และ/หรือ จัดทาคาชีแ้ จงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็ น
เท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ

(ง)

ลูกค้าปกปิ ดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงในคาขอเปิ ดบัญชี และ/หรือ สัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้

(จ)

ลูกค้าตกเป็ นผู้ผิดนัดตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้

(3)

ลูกค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทได้รบั อันเนื่องมาจากการที่บริษัททาหน้าที่ตาม
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี ้ หรืออันเนื่องมาจากการกระทาหรืองดเว้นหรือละเว้นกระทาการของลูกค้าหรือ
ตัว แทนของลูก ค้า รวมตลอดถึ ง บรรดาความเสีย หาย และ/หรือ ค่า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ บ ริษั ท อาจได้ร ับ อัน เนื่ อ งมาจาก
การเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี ้ ซึง่ มิได้เกิด
จากการกระทาหรือละเว้นกระทาการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทแต่ประการใด

(4)

บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่ลกู ค้าได้รบั หากความสูญเสียและ/หรือความเสียหาย
ดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภยั พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจราจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอานาจรัฐ
และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี
และ/หรือ บุค คลอื่ น ใดที่ ได้ร ับ มอบหมายจากบุค คลดัง กล่า ว และข้อ ผิ ด พลาดเกี่ ย วกับ ระบบเครือ ข่า ยการสื่ อ สาร
หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้
ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสดุ วิสยั ที่มีผลต่อการดาเนินการของบริษัท แต่ทงั้ นี ้ เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าว
ต้องไม่ได้เกิดขึน้ จากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

(5)

บริษัทมีสทิ ธิบนั ทึกเทปการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ผทู้ ี่ได้รบั มอบหมายจากบริษัท ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บริษัทกาหนด

(6)

ลูกค้าจะไม่กระทาการ หรืองดเว้นหรือละเว้นกระทาการใดๆ อันพึงกระทาเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ที่บริษัทได้กระทาในฐานะตัวแทนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า จนเป็ นเหตุให้บริษัท กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของ
บริษั ท หรือ บุค คลอื่ น ใดต้องถูก ปรับ รับ โทษ รับ ผิ ด หรือ ได้ร ับ ความเสีย หายในเรื่อ งใดๆ ที่ บ ริษั ท มี ห น้า ที่ ตอ้ งปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกาหนดตามสัญญานี ้

(7)

ให้ทรัพย์สนิ ของลูกค้าซึง่ อยูใ่ นความครอบครองของบริษัท เป็ นหลักประกันการชาระหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/
หรือ สัญญานี ้ และ/หรือ หนีอ้ ื่นใดที่ลกู ค้ามีอยู่กบั บริษัท ทัง้ นี ้ แม้ว่าบริษัทจะได้นาทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วนฝากหรือมอบหมายการครอบครองไว้กบั บุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ถือว่าบริษัทยังมีสทิ ธิยดึ ถือทรัพย์สินของลูกค้าเป็ น
หลักประกันการชาระหนีข้ องลูกค้าได้ตอ่ ไป
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สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(8)

บริษัทมีสิทธิ บงั คับชาระหนี ้ และ/หรือ มี สิทธิ หกั กลบลบหนีข้ องลูกค้าได้จากเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ใน
ความครอบครองของบริ ษั ท รวมทั้ง การน าทรัพ ย์สิ น ดัง กล่า วออกขายใน ตลาดสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ โดยการขายทอดตลาด และ/หรือ โดยการซือ้ ขายกับบุคคลอื่นใด เพื่อนาเงินที่ได้มาชาระหนี ้
ของลูกค้าที่มีอยูต่ อ่ บริษัทในขณะนี ้ และ/หรือ ที่จะมีตอ่ ไปในภายหน้าได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า

(9)

ในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขาย ของลูกค้านัน้ บริษัท มีสทิ ธิที่จะซือ้ หรือขายสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าจากที่บริษัทถืออยู่ และ/หรือ ในฐานะที่บริษัทเป็ นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าของผูอ้ ื่นในเวลาเดียวกันได้

(10) บริษัทแจ้งให้ลกู ค้าทราบเป็ นอย่างดีแล้วว่า
(ก)

บริษัทจะไม่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้แก่ ลกู ค้าที่กระทาการอันอาจก่อให้เกิดการซือ้
ขายที่ผิดปกติ หรืออาจทาให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือมีลกั ษณะที่อาจฝ่ าฝื น
หรือหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ข)

บริษัทจะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่ว งหน้า (Good Practices) ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรื อ สมาคมหน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดู แ ลก าหนด และบริ ษั ท จะ
ดาเนินการให้ผบู้ ริหาร ผู้แนะนาการผูล้ งทุน พนักงานเจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รบั มอบหมายของบริษัทปฏิบตั ิตามแนวทาง
ดังกล่าวด้วย

(11) ลูก ค้า รับ ทราบและตกลงยิ น ยอมให้บ ริษั ท มี สิ ท ธิ ที่ จ ะกระท าการดัง ต่อ ไปนี ้ โดยมิ ต ้อ งแจ้ง ให้ลูก ค้า ทราบล่ว งหน้า
หากปรากฏว่าคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขายของลูกค้านัน้ มีลกั ษณะฝ่ าฝื นหรือไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า หนังสือเวียนและคาสั่งของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทางานของ
ระบบการซือ้ ขาย การดาเนินงานของบริษัทหรือตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือ สภาพการซือ้ ขายโดยรวม
(ก)

แจ้งมิให้บนั ทึกคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขายที่มีลกั ษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซือ้ ขาย

(ข)

ยกเลิกคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขายของลูกค้าที่มีลกั ษณะดังกล่าว

(ค)

ระงับการให้บริการซือ้ ขายแก่ลกู ค้า

3.

วงเงินซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุด

3.1

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้ามีสิทธิ ที่จะซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามสัญญานี ้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ได้ไม่เกินวงเงิน
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ ไม่เกินจานวนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุดที่บริษัทกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีดลุ พินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า และ/หรือ จานวนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุด รวมทัง้ มีสทิ ธิกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3.2

ลูกค้าจะไม่ทาการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเกินกว่าวงเงินซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ เกินกว่าจานวนฐานะ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกาหนด และในกรณีที่ลกู ค้าส่งคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขาย ซึง่ จะมีผลทาให้การซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเกินกว่าวงเงินซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ เกินกว่าจานวนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุด
ตามที่บริษัทกาหนด ให้ถือเป็ นสิทธิของบริษัทแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะพิจารณาอนุมตั ิคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขาย ดังกล่าวหรือไม่
และลูกค้ายอมรับผลของการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่เกิดขึน้ นัน้ แม้ว่าจะเกินกว่าวงเงินซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
และ/หรือ เกินกว่าจานวนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่บริษัทกาหนดก็ตาม
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3.3

ลูกค้าสามารถซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ที่มีลกั ษณะ และ/หรือ แบบและข้อความของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตามที่ ก.ล.ต.
และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี กาหนดไว้เท่านัน้ และลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ
ห้ามลูกค้าซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีลกั ษณะ และ/หรือ แบบและข้อความของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อย่างใดอย่างหนึง่
โดยเฉพาะก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทไม่จาต้องแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า

3.4

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ ฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุดของลูกค้า
ตามสัญญานี ้ บริษัทอาจจะพิจารณาโดยรวมวงเงินซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ ฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุด
ของลูกค้ากับผูร้ บั ประโยชน์จากการซือ้ ขายสัญญาของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร

4.

การซือ้ ขาย

4.1

ก่อนทาการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในแต่ละครัง้ ลูกค้าตกลงนาหลักประกันมาวางไว้กบั บริษัท ทัง้ นี ้ ลูกค้ารับทราบและ
ยอมรับว่า บริษัทอาจยินยอมให้ลกู ค้าซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยไม่ตอ้ งมีการนาหลักประกันมาวางไว้กบั บริษัทก่อนก็ ได้
ตามที่บริษัทเห็นสมควร

4.2

ในกรณีที่ลกู ค้าขอใช้บริการส่งคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขาย ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รบั มอบหมายของบริษัท ลูกค้าจะต้อง
ติดต่อด้วยตนเองพร้อมกับทาคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขาย ตามแบบที่บริษัทกาหนด
อย่างไรก็ตาม ในการส่งคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขายนัน้ ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครือ่ งมือสือ่ สารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรสารหรือ
วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกาหนดก็ได้ แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผทู้ ี่ได้รบั มอบหมายของบริษัท และคาสั่งดังกล่าว
จะถือว่าเป็ นคาสั่งโดยชอบของลูกค้า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รบั มอบหมายของบริษัทได้บนั ทึกคาสั่งนัน้ ไว้แล้ว

4.3

ในกรณี ที่ ลูก ค้า ขอใช้บ ริก ารส่ง ค าสั่ง ซื อ้ และ/หรือ ค าสั่ง ขาย ผ่า นทางระบบอิ น เทอร์เ น็ ต ( Internet) ตามที่ บ ริษั ท ก าหนด
โดยไม่ตอ้ งติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รบั มอบหมายของบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขดังนี ้
(1)

ลู ก ค้า จะต้อ งท าค าสั่ง โดยใช้ชื่ อ ในการใช้ บ ริ ก าร ( USERNAME) และ/หรื อ รหั ส ผ่ า น (PASSWORD) และ/หรื อ
รหัสการยืนยันความเป็ นลูกค้า (PIN ID) เฉพาะของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกาหนดเท่านัน้ ทัง้ นี ้
สาหรับ การใช้บ ริก ารส่งคาสั่งซือ้ และ/หรือ ค าสั่ง ขาย ผ่า นทางระบบอิน เทอร์เน็ต ( Internet) ครัง้ แรก บริษั ทจะแจ้ง
ชื่อในการใช้บริการ (USERNAME) รหัสผ่าน (PASSWORD) และรหัสการยืนยันความเป็ นลูกค้า (PIN ID) ของลูกค้าให้แก่
ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันทีเพี่อป้องกันมิให้บคุ คลอื่นล่วงรู ร้ หัสผ่านของลูกค้า หลังจากนัน้
ลูกค้าสามารถเปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน (PASSWORD) เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะต้องเปลีย่ นแปลง
รหัสผ่าน (PASSWORD) ทุกระยะเวลาตามที่บริษัทกาหนด และให้ถือว่ารหัสผ่าน (PASSWORD) ใหม่มีผลใช้บงั คับแทน
รหัสผ่าน (PASSWORD) เดิมทันที

(2)

ค าสั่ง ใดๆ หากได้ก ระท าโดยใช้ชื่ อ ในการใช้บ ริ ก าร (USERNAME) และ/หรื อ รหัส ผ่ า น (PASSWORD) และ/หรื อ
รหัสการยืนยันความเป็ นลูกค้า (PIN ID) ของลูกค้า ให้ถือว่าการกระทาดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอม
รับผิดชอบการกระทาดังกล่าวโดยถือเสมือนว่าลูกค้าเป็ นผูก้ ระทาการนัน้ ด้วยตนเอง ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึน้
โดยทุจริต และ/หรือ โดยบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็ นการทุจริตหรือความผิดของบริษัท เอง ทัง้ นี ้ ลูกค้าจะต้อง
เก็บรักษาชื่อในการใช้บริการ (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ รหัสการยืนยันความเป็ นลูกค้า
(PIN ID) ไว้เป็ นความลับเฉพาะตัว และไม่แจ้งให้ผใู้ ดทราบเป็ นอันขาด

TFEX2021JUN

24 of 40

สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(3)

ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ชื่ อ ในการใช้บ ริก าร (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่า น (PASSWORD) และ/หรือ รหัสการยื น ยัน
ความเป็ น ลูกค้า (PIN ID) ผิ ด เกิ น กว่าจานวนครัง้ ที่ บริษัท ก าหนด บริษั ท มี สิท ธิ ยกเลิก และ/หรือ ระงับ การทาคาสั่ง
ด้วยวิธีดงั กล่าวได้ทนั ที

(4)

ลูกค้าขอให้คารับรองและยืนยัน ดังนี ้
(ก)

ลูกค้ามีความรู แ้ ละความเข้าใจเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามที่ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/
หรือ บริษัทกาหนด รวมทัง้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่าย
อิ น เทอร์เ น็ ต ตามสัญ ญานี ้ ไม่ว่า จะเป็ น ความเสี่ย งที่ เกิ ด จากการสูญ หายของข้อ มูลระหว่า งการสื่อ สารหรือ
ส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูลเป็ นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือถูกลักลอบนาข้อมูลไป
ใช้ห รื อ กรณี อื่ น ใดก็ ต าม ตลอดจนลูก ค้า ตกลงปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและวิ ธี ก ารในการซื ้อ ขาย
สัญญาล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าวโดยเคร่งครัด

(ข)

ลูกค้าจะต้องใช้ชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือ ของบุคคลอื่นตามที่บริษัทกาหนด เพื่อเชื่ อมต่อกับ
อุป กรณ์ค อมพิ วเตอร์ของลูก ค้าเท่านั้น โดยลูก ค้า จะไม่อ นุญาตหรือ ยิน ยอมให้บุค คลอื่ น ใดต่อ เชื่ อ มอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข องลูกค้า ซึ่งอาจทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถบัน ทึกคาสั่งซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าได้

(ค)

ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดในคาสั่งซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตามแบบและวิธีการที่ ตลาดสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า และ/หรือ บริษัท กาหนด โดยลูกค้าตกลงผูกพันผลของการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่แสดงไว้ใน
ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์เ น็ ต และลูก ค้า จะตรวจสอบผลการซื อ้ ขายสัญ ญาซื ้อ ข ายล่ ว งหน้า ดัง กล่า วทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบและวิธีการที่ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ บริษัท กาหนด

(ง)

หากชื่ อในการใช้บริการ (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) และหรือ รหัสการยืนยันความเป็ น
ลูกค้า (PIN ID) สูญหาย และ/หรือ ถูกทาลาย และ/หรื อ ลูกค้าจาชื่อในการใช้บริการ (USERNAME) และ/หรือ
รหัสผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ รหัสการยืนยันความเป็ นลูกค้า (PIN ID) ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทระงับ
การใช้ชื่อในการใช้บริการ (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ รหัสการยืนยันความเป็ น
ลูกค้า (PIN ID) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกาหนดโดยทันที และหากเกิดความเสียหายใดๆ
ก่อนเวลาที่บริษัทระงับการใช้ชื่อในการใช้บริการ (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ
รหัสการยืนยันความเป็ นลูกค้า (PIN ID) ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท

(จ)

ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ
สานักหักบัญชี หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องหรือเสียหาย ทาให้ลกู ค้าไม่สามารถสั่ งซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสัญญานีไ้ ด้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าจะ
ไม่ย กเอาเหตุขัด ข้อ งดัง กล่าวเป็ น ข้อ ปฏิ เ สธความรับ ผิ ด หรือ เป็ น ข้อ เรีย กร้อ งให้บ ริษัท รับ ผิ ด ชอบใดๆ ทั้ง สิน้
และในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ แก่บริษัทอั นเนื่องมาจากการใช้บริการของลูกค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษัท ทัง้ นี ้ หากกรณีดงั กล่าวเกิดจาก
การกระทา หรืองดเว้นการกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ
แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมชาระค่าเสียหายให้แก่บริษัท

(ฉ)

ข้อมูลที่บริษัทได้รบั ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ

(ช)

บริษัทมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามสัญญานี ้
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(5)

ในกรณี ที่ลูกค้าจะซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นนอกจากทางระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าต้องได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัท โดยลูกค้าต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่บริษัท
กาหนด และให้นาความในข้อ 4.3 (1) ถึงข้อ 4.3 (4) มาใช้บงั คับกับกรณีดงั กล่าวโดยอนุโลม

4.4

ในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามสัญญานี ้ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันด้วยในระบบคอมพิวเตอร์ตามที่ ตลาดสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า และ/หรือ สานักหักบัญชี จัดให้มีขึน้ และตกลงยอมรับผลการซือ้ ขาย และ/หรื อ การวางหลักประกัน ด้วยระบบ
คอมพิ ว เตอร์ดัง กล่ า ว ทั้ง นี ้ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ก าหนดให้ลูก ค้า ลงนามรับ ทราบ และ/หรื อ ยื น ยัน ผลการซื ้อ ขาย และ/หรื อ
การวางหลักประกัน ตามแบบที่บริษัทกาหนด และให้ถือว่าหลักฐานการซือ้ ขาย และ/หรือ การวางหลักประกัน ของบริษัทถูกต้อง
ไม่วา่ ลูกค้าจะได้ลงนามรับทราบ และ/หรือ ยืนยันผลการซือ้ ขาย และ/หรือ การวางหลักประกัน ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

4.5

ในกรณีที่ลกู ค้าเห็นว่ามีขอ้ ผิดพลาดหรือไม่ถกู ต้องในคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขาย ลูกค้าจะต้องทาการโต้แย้งคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายที่
ได้มีการยืนยันคาสั่งนัน้ ๆ มายังบริ ษัทภายในวันที่มีการซือ้ ขาย มิเช่นนัน้ แล้วให้ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขาย
หรือการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านัน้ ๆ ว่าเป็ นการซือ้ ขายที่ถกู ต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์

4.6

ในกรณีที่ลกู ค้าส่งคาสั่งซือ้ และ/หรือ คาสั่งขาย บริษัทไม่จาเป็ นต้องรับคาสั่ งซือ้ ขาย และ/หรือ คาสั่งขาย ของลูกค้าเสมอไป
หากบริษัทเห็นสมควร และบริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องซือ้ ขายสัญ ญาซ้อขายล่วงหน้าให้ได้ครบถ้วนตามจานวนที่ ลูกค้า สั่ง ไว้
โดยบริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ แก่ลกู ค้า อันเนื่องจากมาจากการที่บริษัทไม่สามารถทาการซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามคาสั่งให้แก่ลกู ค้าไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน

4.7

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งซื อ้ หรือคาสั่งขาย ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งมายังบริษัทก่อนที่จะเกิ ด
การซือ้ ขายตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายของลูกค้า โดยจะต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทด้วย ทัง้ นี ้ การยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบไปถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทาไปก่อนที่การยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงจะมีผลสมบูรณ์

4.8

ลูกค้ายอมรับว่าการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่วา่ ครัง้ ใด รายการใด เป็ นการตัดสิน ใจของลูกค้าเองทัง้ สิน้

4.9

ในการดาเนินการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (position) ของลูกค้ากับบุคคลอื่น ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกาหนด

5.
5.1

หลักประกัน
เพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามสัญญานี ้ ลูกค้าตกลงวาง และ/หรือ ดารงไว้ซึ่งหลักประกันไว้กบั บริษัท
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกาหนด

5.2

บริษั ท จะค านวณมูลค่า ตลาด (market price) ของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ที่ ลูก ค้า ซื อ้ ขายตามสัญ ญานี ้ ตลอดจนผลก าไร
หรือ ผลขาดทุน จากฐานะสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า และค านวณมูลค่า ของหลัก ประกัน เพื่ อ ท าการปรับ มูลค่า หลัก ประกัน
อย่างน้อยทุกสิน้ วันทาการหรือตามที่บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ การคานวณมูลค่าตลาด (market price) ของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ากาหนด และการคานวณมูลค่าหลักประกันให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักหักบัญชี
กาหนด เว้นแต่ บริษัท และ/หรือ ก.ล.ต.จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น

5.3

ในกรณีที่อตั รา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ลูกค้าต้อง
น าหลัก ประกัน มาวางเป็ น หลัก ประกัน เพิ่ ม ในจ านวนที่ เ ป็ น ผลให้อัต รา และ/หรือ มูลค่า หลัก ประกัน ของลูก ค้า ไม่ต่ า กว่ า
หลักประกันเริม่ ต้น (Initial Margin) โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
ในกรณีที่อัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต่ากว่าหลักประกันปิ ดฐานะ (Force Close Margin) ลูกค้า
ตกลงยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท ด าเนิ น การเพื่ อ ล้ า งฐานะสั ญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ในวั น ท าการได้ ทั น ที ห รื อ ตามที่ บ ริ ษั ท
เห็นสมควร
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5.4

ในกรณี ที่ปรากฎว่าหลักประกัน ของลูกค้ามีอัตรา และ/หรือมูลค่าของหลักประกันเกิ นกว่าที่ บริษัทกาหนดไว้ตามสัญ ญานี ้
ลูกค้ามีสิทธิ ที่จะขอถอนหลัก ประกั นดังกล่าวในจานวนที่เ ป็ น ผลให้อัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต่ า กว่า
หลักประกันที่บริษัทกาหนดไว้ตามสัญญานี ้ โดยลูกค้าจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกาหนด

5.5

โดยไม่เป็ นการตัดสิทธิ ของบริษัทที่จะดาเนินการอื่นใดตามสัญญานี ้ ในกรณี ที่บริษั ทไม่ได้รบั หลักประกันจากลูกค้าภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกาหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดาเนินการดังต่อไปนีไ้ ด้ทนั ที
(1)

ปฏิเสธไม่รบั คาสั่งซือ้ และ/หรือคาสั่งขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า เว้นแต่เป็ นคาสั่งเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า

(2)

ล้างฐานะสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าจนเป็ นผลให้อตั รา และ/หรือมูลค่าหลักประกันสาหรับการมีฐานะสัญ ญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าไม่ต่ากว่าอัตรา และ/หรือมูลค่าหลักประกันเริม่ ต้น (Initial Margin)

(3)

บริษัทมีสทิ ธิหกั กลบลบหนีห้ รือยึดหน่วงหลักประกันหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ลกู ค้ามีอยูก่ บั บริษัท

(4)

บริษั ทมี สิทธิ เรียกเก็ บเบี ย้ ปรับจากลูกค้า ในการผิ ดนัดการวางหลักประกันของจ านวนเงิ นที่ ผิดนัดช าระหรือจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ลกู ค้าต้องชาระตามข้อ 2.3

ทัง้ นี ้ เพื่อไม่ให้เป็ นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยูต่ ามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามสัญญานี ้ ลูกค้าตกลง
ชดใช้ค่าปรับ ส่วนต่างของค่าขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ให้แก่บริษัท หากเงินดังกล่าวยังขาดอยู่
เท่าใด ลูกค้าต้องชดใช้เงินที่ยงั ขาดอยูด่ งั กล่าวพร้อมด้วยเบีย้ ปรับ
6.

ทรัพย์สินของลูกค้า

6.1

ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจัดการดูแลทรัพย์สนิ ของลูกค้า รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว ลูกค้าเข้าใจ
และทราบดี ว่า การมอบหมายให้บ ริษัท ดาเนิ น การดัง กล่า ว ข้า งต้น นั้น ในกรณี ที่ บ ริษัท เป็ น ผู้เ ก็ บ รัก ษาเงิ น ของลูก ค้าไว้เอง
ในระหว่างดาเนินการแยกทรัพย์สนิ ของลูกค้า หากบริษัทประสบปั ญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

6.2

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สนิ ของลูกค้าที่บริษัทได้รบั ไว้ จะถูกจัดเก็บแยกออกจากบัญชีของบริษัท โดยทรัพย์สินของลูกค้า
จะถูกจัดเก็บรวมกันภายในบัญชีรวมของลูกค้าทุกราย (Omnibus Account) ซึ่งทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายจะไม่ถกู แบ่งแยก
ภายใต้บญ
ั ชีรวมนัน้

6.3

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีอานาจในการหักทอนทรัพย์สนิ ของลูกค้าในบัญชี และ/หรือสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดงั กล่าวได้ดงั ต่อไปนี ้
(1)

เพื่อการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า

(2)

เพื่อใช้เป็ นหลักประกันหรือการปรับฐานะบัญชีหลักประกัน

(3)

เพื่อชาระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า

(4)

เพื่อชาระหนีแ้ ละเบีย้ ปรับในกรณีลกู ค้าผิดนัดตามสัญญาฉบับนี ้

(5)

กรณีอื่นใดตามดุลพินิจของบริษัทภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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6.4

บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้รบั หรือจะได้รบั ไว้เพื่อการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า บริษัทจะทาการแยกทรัพย์สนิ ของ
ลูกค้าเพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้
(1)

เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนาไปฝากไว้กบั ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่กฎหมายให้
อานาจในการประกอบธุรกรรมดังกล่าว หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์
หรือตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง คา้ ประกันต้นเงิน และดอกเบีย้ เต็มจานวน
อย่างไม่มีเงื่อนไขเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทดาเนินการได้ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นการดาเนินการโดยบริษัท
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบีย บที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกาหนด หากบริษัทประสบปั ญหา
ทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ/หรือ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(2)

หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชีเ้ ฉพาะได้วา่ เป็ นทรัพย์สนิ ของลูกค้า หรือนาไปฝากไว้กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือสานักหักบัญชี หรือที่อื่นใด ตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกาหนด

(3)

ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่ สามารถชีเ้ ฉพาะได้ว่าเป็ นทรัพย์สินของลูกค้า หรือที่อื่นใดตามที่
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทประกาศกาหนด

6.5

ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดของกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนาทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัท
ตกลงชาระค่าดอกผลจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ การลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผล
หรือผลประโยชน์ที่บริษัทได้รบั จริงจากการนัน้ โดยจะชาระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็ นครัง้ คราวไป โดยบริษัท
อาจนาทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือ ฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็ นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือของ
บริษัท โดยให้ถือว่าสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นการแสดงความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทไม่จาเป็ นต้อง
แจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าก่อนการลงทุนในแต่ละครัง้

6.6

ลูกค้าตกลงชาระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทในอัตราและระยะเวลาที่
บริษัทจะประกาศกาหนดเป็ นครัง้ คราวไป

6.7

การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษั ท
กาหนดให้บริษัททราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจานวน ทรัพย์สนิ ของลูกค้าที่มีอยูจ่ ริง
หลังหักภาระหนีส้ ินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทาให้หลักประกันของลูกค้ามีมลู ค่าหรืออัตราต่า กว่า
หลักประกันเริม่ ต้น

6.8

บริ ษั ท จะไม่ ก ระท าการใดอัน มี ผ ลเป็ นการก่ อ เปลี่ ย นแปลง โอน สงวน หรื อ ระงับ สิ ท ธิ ข องลูก ค้า ในทรัพ ย์สิ น ของลูก ค้า
โดยปราศจากหรือไม่เป็ นไปตามคาสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่ เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาหนดให้บริษัทกระทาได้
หรือระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี ้

6.9

ในกรณีทรัพย์สนิ ของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริษัท
ตามสัญญานี ้ บริษัทตกลงจะรับผิดชอบในทรัพย์สนิ ของลูกค้าอย่างเต็มจานวน

6.10 บริษัทจะไม่เป็ นผูด้ าเนินการให้ลกู ค้าในกรณีที่จะให้นาเงินที่ได้รบั จากลูกค้ารายใดรายหนึง่ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึง่
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็ นไปตามคาสั่งของลูกค้า
6.11 บริษัทจะส่งรายงานแสดงทรัพย์สนิ ของลูกค้าให้เดือนละหนึง่ ครัง้ เว้นแต่ลกู ค้าจะไม่มีธุรกรรมใดๆ ในเดือนนัน้ ๆ สาหรับลูกค้าที่ไม่มี
ธุรกรรมซึง่ ก่อให้เกิดความเคลือ่ นไหวหรือเปลีย่ นแปลงในบัญชีของลูกค้า บริษัทจะส่งรายงานแสดงทรัพย์สนิ ให้แก่ลกู ค้าทุก 6 (หก)
เดือน
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7.

การล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

7.1

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิท่จี ะดาเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ตามที่บริษัท
เห็นสมควร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ กล่าวคือ

7.2

(1)

กรณีท่จี านวนฐานะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจานวนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสูงสุดตาม
ข้อ 3.1 ของสัญญานี้

(2)

กรณีท่ลี ูกค้าผิดนัดชาระหนี้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

(3)

กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดคารับ และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

(4)

กรณีที่สัญญานี้สนิ้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

(5)

กรณี ที่ บ ริ ษั ท เห็ น สมควร หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น และยั บ ยั้ ง สภาพการซื้อ ขายที่ ผิ ด ปกติ พฤติ ก รรมการซื้อ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย

(6)

กรณีที่ลูกค้าตกเป็ นผู้ผิดนัดตามข้อ 9. ของสัญญานี้

(7)

ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์อ่นื ใดตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้

ในกรณีที่มีการดาเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าตามสัญญานี ้ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้
บริษัทนาเงินที่ได้รบั จากการดาเนินการดังกล่าว หลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษี อากร ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กล่าวในข้อ 2.3 ของสัญญานี ้ มาชาระหนีใ้ ห้แก่บริษัท พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ และในกรณีดงั กล่าว หากปรากฎว่า
(1)

เงินที่ได้จากการดาเนินการดังกล่าวไม่พอชาระหนีใ้ ห้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้หนีใ้ นส่วนที่ยงั ขาดจานวน
อยู่ พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนด้วย

(2)

เงิ นที่ได้จากการดาเนินการดังกล่าวมีเหลืออยู่หลังจากชาระหนีใ้ ห้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบเงินจานวน
ดังกล่าวเพื่อเป็ นหลักประกันตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญานีต้ อ่ ไป เว้นแต่บริษัทจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น

7.3

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหรือไม่อาจดาเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือสานักหักบัญ ชี และ/หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายเป็ น
ผูด้ าเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

8.

การรับหรือส่งมอบสินค้า
ลูกค้าจะขอรับ และ/หรือ ขอส่งมอบสินค้า เพื่อการชาระหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานีไ้ ด้ ต่อ เมื่อได้รบั
ความเห็นชอบจากบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกาหนด

9.

การผิดนัด ผลของการผิดนัด และการเลิกสัญญา

9.1

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็ นผู้ผิดนัด และให้หนี้ท้งั หมด
ของลู ก ค้ า ตามสั ญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า และ/หรื อ สั ญ ญานี้ ถึ ง ก าหนดช าระโดยทั น ที เว้ น แต่ บ ริ ษั ท จะก าหนด
เป็ นอย่างอื่น กล่าวคือ
(1)

ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนีส้ ินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้
พิทกั ษ์ทรัพย์ หรือตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือมีคาสั่งรับคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
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(2)

เมื่อพฤติการณ์ส่อแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะไม่สามารถชาระหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานีไ้ ด้ เช่น
ซ่อนเร้น จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทัง้ หมดหรือบางส่วน ทาข้อตกลงเกี่ยวกับการชาระหนีห้ รือประนอมหนีก้ ับ
เจ้าหนีข้ องลูกค้า เป็ นต้น

(3)

เมื่อศาลหรือหน่วยงานราชการมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้ลกู ค้าชาระหนี ้ หรือให้ยดึ หรืออายัดทรัพย์ของลูกค้าไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วน

(4)

เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชาระหนีจ้ านวนใด ๆ ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี ้ หรือไม่วางหลักประกันตามสัญญานี ้

(5)

เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี ้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด

(6)

เมื่อคายืนยัน คารับรอง ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งลูกค้าได้กระทา และ/หรือ ได้ให้ไว้ (หรือถือว่าได้กระทาหรือ
ได้ให้ไว้) แก่บริษัทตามสัญญานีห้ รือเกี่ยวข้องกับสัญ ญานี ้ มีความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามความเป็ นจริง
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด

(7)

ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจใด ๆ ของลูกค้าถูกยกเลิก เพิกถอน ระงับ หรือหมดอายุโดยมิได้ต่ออายุใหม่
และเหตุการณ์นนั้ มีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของลูกค้าในการชาระหนี ้ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ
สัญญานี ้

(8)

เมื่อหนีส้ ินอื่นใดของลูกค้า ถึงกาหนดชาระก่อนวันครบกาหนด หรืออาจถึงกาหนดชาระก่อนวันครบกาหนด หรือไม่มี
การชาระเมื่อถึงวันครบกาหนด หรือในกรณีของการคา้ ประกัน เมื่อไม่มีการชาระหนีเ้ มื่อถึงกาหนด หรือเมื่อบุคคลที่ลกู ค้า
ไปคา้ ประกันไว้ได้มีการกระทาผิดสัญญาซึ่งจะทาให้มีการเรียกร้องตามสัญญาคา้ ประกันเอากับลูกค้าได้ หรือเมื่อลูกค้า
ตกเป็ นผูผ้ ิดนัด หรือปฏิบตั ิผิดข้อสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนีส้ นิ ดังกล่าว

(9)

เมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนัก งานในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ได้รบั การแต่งตัง้
เพื่อจัดการกับธุรกิ จ หรือทรัพย์สินทัง้ หมดหรือ ส่วนใหญ่ ของลูกค้า หรือเมื่อมีคาสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอากับ
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่ของลูกค้า หรือเมื่อมีการบังคับเอากับทรัพย์สนิ ทัง้ หมด หรือส่วนใหญ่ของลูกค้าได้ให้ไว้เป็ น
ประกันแก่บคุ คลใดๆ

(10) ในกรณีที่ลกู ค้าถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นคาร้องขอต่อศาลให้ลูกค้าล้มละลาย และลูกค้าไม่สามารถแก้ไข
การถูกฟ้องหรือยื่นคาร้องขอล้มละลายดังกล่าวให้เป็ นที่พอใจแก่บริษัทได้ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้ า) วันนับตัง้ แต่
วันที่มีการฟ้องหรือยื่นคาร้องขอล้มละลายนัน้
(11) เมื่อลูกค้าเรียกประชุมเจ้าหนีข้ องตนเป็ นการทั่วไป เสนอเข้าดาเนินการ หรือประนอมหนีก้ ับเจ้าหนีก้ ับเจ้าหนีข้ องตน
เป็ นการทั่วไป หรือดาเนินการโอนสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนีข้ องตนเป็ นการทั่วไป
(12) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถ
ของลูกค้าในการชาระหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี ้
9.2

ในกรณีที่ลูกค้าตกเป็ นผู้ผิดนั ดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และ/หรือ สัญญานี้ และ/หรือ เมื่อบริษัทพบว่าลูกค้ามี
พฤติกรรมหรือมีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือ มี
การกระทาความผิดใดตามกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทั้งที่มีขนึ้ ในปั จจุบันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต บริษัทมีสิทธิที่จะดาเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
และ/หรือ บอกเลิกสัญญานี้ได้ทนั ที โดยลูกค้าจะชาระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บริษัท
ภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดนับแต่วนั ทีส่ ัญญานีส้ นิ้ สุดลง จนกว่าลูกค้าจะชาระ
เสร็จสิน้
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สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะดาเนินการเพือ่
ล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ ดาเนินการอื่นใด เพื่อนาเงินที่
ได้รับจากการดาเนินการดังกล่าว มาชาระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทตามที่บริษัท
เห็นสมควร
10.

ความเสี่ยง

10.1 ลูกค้าขอให้คารับรองและขอยืนยันกับบริษัทว่า
(1)

ลูกค้าได้ศึกษาและมีความรู ค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดีในเรื่องการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า กลไก และวิธีปฏิบตั ิในการ
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า การวางหลักประกัน ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ สิทธิ หน้าที่ และความรับ ผิดชอบของลูกค้าและบริษัทตามสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานีแ้ ล้ว

(2)

ลูกค้ามีความรูแ้ ละความเข้าใจเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับลักษณะและความเสีย่ งในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยลูกค้า
จะพิจารณาซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สดุ และลูกค้ายอมรับผลที่จะเกิดขึน้
จากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทุกประการ

(3)

บริษัทได้อธิบายให้ลกู ค้ารับทราบเป็ นอย่างดีแล้วว่า บริษัทมีหน้าที่ในการเปิ ดเผยความเสีย่ งเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า (risk disclosure statement) ซึ่งจะต้องมีรายการและสาระสาคัญอย่างน้อยตามแนวทางของเอกสารการ
เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่ ก.ล.ต. กาหนด และการที่ลกู ค้าลงนามในเอกสารเปิ ดเผยดังกล่าว ให้ถือเป็ นการรับรองและ
รับทราบว่าลูกค้าได้อา่ นและเข้าใจเนือ้ หาของเอกสารเปิ ดเผยดังกล่าวเป็ นอย่างดีแล้ว

(4)

ในวันที่ทาสัญญานี ้ บริษัทได้อธิบายให้ลกู ค้าทราบถึงข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

10.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่า การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเป็ นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวน
ขึน้ ลงของราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
การเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเป็ นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเริ่มต้น
จานวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของของคาสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย
จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคา
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านั้น ซึ่งอาจเป็ นได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจึงอาจทาให้
ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็ นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วาง
หลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่นาหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่
เกิดขึน้ นั้น
11.

กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท

11.1 สัญญานีอ้ ยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายไทย
11.2 ในกรณีมีขอ้ พิพาทที่เกิดขึน้ จากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี ้ ลูกค้า สามารถร้องเรียนต่อ ก.ล.ต.
เพื่อขอให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยอนุญาโตตุลาการ ทัง้ นีต้ ามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพือ่ ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้
1.
2.

3.

4.

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทาความเข้าใจและตกลงยอมรับสัญญาแต่งตัง้ นายหน้าซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและเอกสาร
เปิ ดเผยข้อมูลความเสีย่ งเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และได้รบั ชีแ้ จงข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว
ข้า พเจ้ามี ความเข้าใจอย่างดีเกี่ ยวกับ กฏหมาย กฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนประกาศหรือ ข้อบังคับ ของ ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า สานักหักบัญชี หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย หรือของบริษัท
รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ข้า พเจ้า ยิ น ดี ป ฏิ บัติ ต ามกฏระเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท อย่ า งเคร่ ง ครัด และในการนี ้ ข้า พเจ้า ตกลงยิ น ยอมให้บ ริ ษั ท
ทาการตรวจสอบและเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สานักหักบัญชี และหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล ที่ให้ไว้ถกู ต้อง สมบูรณ์เป็ นความจริงและเป็ นปั จจุบนั ทุกประการและข้าพเจ้า ตกลงยอมรับข้อตกลง
ตามเอกสารสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฉบับนี ้
ลูกค้า
ลงชื่อ...............................................................................................................................
(……………………………………………………….………………………………..) ตัวบรรจง
วันที่ (ว/ด/ป) ………..............................
เจ้าหน้าที่ผู้เปิ ดบัญชี
ผู้มีอานาจลงนาม
ลงชื่อ...................................................................
(…………………………………………………………...)
วันที่ (ว/ด/ป) ……….............................
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ลงชื่อ...................................................................
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ (ว/ด/ป) ……….............................
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เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลความเสีย่ งเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ออปชั่นในศูนย์ซอื้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange)

ล่วงหน้า
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ เป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้แก่ลกู ค้า ได้มีการกาหนดนโยบาย
โดยมอบหมายให้ผจู้ ดั การเงินทุนบุคคลที่ปฏิบตั ิงานให้แก่บริษัทได้อธิบายให้ลกู ค้า ตามสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื อ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สและ/หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นก่อน
ดาเนินการเปิ ดบัญชีหรือก่อนเริ่มทาการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สและ/หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นให้แก่ลกู ค้า ใน
เรือ่ งดังต่อไปนี ้
1.

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส

1.1

ลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สเป็ นสัญญาที่ผซู้ ือ้ และผูข้ ายสัญญาต่างมีภาระผูกพันที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญา ดังนัน้
ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญามิได้ลา้ งฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าก่อนสัญญาครบกาหนด ผูข้ ายสัญญามีหน้าที่ตอ้ งส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้
ซือ้ ในขณะที่ผซู้ ือ้ มีหน้าที่ตอ้ งชาระราคาสินค้าให้แก่ผขู้ าย (physical delivery) หรือคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะได้รบั ชาระเงิน
หรือต้องชาระเงินให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเท่ากับจานวนเงินที่คานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกบั ราคา หรือมูลค่า
ของสิน ค้าหรือตัว แปรที่ เป็ น อยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญา ( cash
settlement)

1.2

ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส
ในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส ทัง้ ผูซ้ ือ้ (long Position) และผูข้ าย (short Position) มีหน้าที่ตอ้ งวางทรัพย์สินไว้
กับตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า เนื่องจากการซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สเป็ นธุรกรรมที่มี Leverage สูง คือจานวนทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นหลักประกันเริ่มต้น (initial
Margin) มี มู ล ค่ า น้ อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค่ า ของสั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า ดั ง นั้ น แม้ ก รณี ที่ ร าคาตลาดของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามีการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็มีโอกาสได้รบั ผลกาไรจากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเป็ น
จานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้รบั ผลขาดทุนเป็ นจานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึง่ อาจเกินกว่า
มูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กับตัว แทนซือ้ ขายสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้าได้ และอาจทาให้เกิ ดผลขาดทุนเกิ นกว่ามูล ค่า
หลักประกันที่วางไว้กบั ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรืออาจต้องถูกบังคับให้ลา้ งฐานะสัญญาในกรณีที่ไม่สามารถนา
หลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่กาหนดได้

2.

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่น

2.1

ลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่น
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นเป็ นสัญญาที่ผขู้ ายให้สิทธิกบั ผูซ้ ือ้ ในการที่จะซือ้ หรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาที่กาหนด ภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือได้รบั สิทธิในการที่จะได้รบั ชาระเงินจากผูข้ ายตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
โดยผูซ้ ือ้ ต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมให้กบั ผูข้ าย เพื่อแลกกับสิทธิในการซือ้ หรือขายนัน้
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สิทธิ แก่ผซู้ ือ้ ในการซือ้ สินค้า หรือตัวแปรอ้างอิงตามราคาที่กาหนดเรียกว่าสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าคอลออปชั่น (call options) ส่วนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นที่ให้สทิ ธิแก่ผซู้ ือ้ ในการขายสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงตาม
ราคาที่กาหนดเรียกว่าสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าพุทออปชั่น (put options) การใช้สิทธิดงั กล่าวต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญา
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ล่วงหน้า
ทัง้ นี ้ ในการชาระราคาและส่งมอบเมื่อผูซ้ ือ้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าใช้สิทธิ ตามที่กาหนดในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ( exercise)
อาจตกลงให้มี ก ารส่ ง มอบสิ น ค้า อ้า งอิ ง (physical delivery) หรื อ อาจก าหนดให้ช าระเงิ น (cash settlement) ให้แ ก่ ผู้ซื อ้
สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า เท่ า กับ จ านวนเงิ น ที่ ค านวณได้จ ากส่ว นต่า งระหว่า งราคาใช้สิ ท ธิ กับ ราคาหรื อ มูล ค่ า ของสิน ค้า
หรือตัวแปรที่เป็ นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ในอนาคตตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (cash settlement)
2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่น
ผูซ้ ือ้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นสามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (offset) หรือใช้สทิ ธิ (exercise) หรือปล่อยให้สญ
ั ญาหมดอายุลง
ในกรณี ผู้ ซื ้ อ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า เลื อ กที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ ผู้ ซื ้ อ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า จะได้ ร ั บ ช าระเงิ น เท่ า กั บ
จานวนเงินที่คานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็ นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรื อ ช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง ในอนาคตตามที่ ก าหนดไว้ใ นสัญ ญา (cash settlement) หรื อ ผู้ซื อ้ สัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ต้อ ง
ทาการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินสาหรับสินค้าอ้างอิงที่
ทาการรับ และส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิ ที่กาหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่น
หมดอายุลงโดยไม่มีมลู ค่า ผูซ้ ือ้ จะมีผลขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมี่ยม
ผูข้ ายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่น ได้รบั ค่าพรีเมี่ยมจากผูซ้ ือ้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และมีภาระผูกพันที่จะต้องทาตามสัญญา
หากผูซ้ ือ้ เลือกที่จะใช้สิทธิ ผูข้ ายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามีหน้าที่ตอ้ งวางเงินหลักประกัน (margin) โดยหากผูข้ ายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ายังไม่ได้ทาการล้างฐานะ (offset) เมื่อผูซ้ ือ้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าใช้สิทธิ (exercise) ผูข้ ายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
จะต้องชาระเงินเท่ากับจานวนเงินที่คานวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่
เป็ นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ในอนาคตตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผูข้ ายสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าต้องทาการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามที่กาหนดไว้ในสัญญา (physical delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงิน
สาหรับสินค้าอ้างอิงที่ทาการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดังกล่าวตามราคาใช้สิทธิที่กาหนดไว้ในสัญญา และกรณีที่สญ
ั ญาซือ้
ขายล่วงหน้าออปชั่นหมดอายุลงโดยไม่มีมลู ค่า ผูข้ ายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะได้กาไรเท่ากับค่าพรีเมี่ยม
ด้วยเหตุที่ผซู้ ือ้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นมีผลขาดทุนจากัดสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมี่ยมนัน้ ผูซ้ ือ้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่น
จึงไม่ตอ้ งวางหลักประกันใดๆ คงจ่ายชาระค่าพรีเมี่ยมเท่านัน้ ในทางตรงข้าม ผูข้ ายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นนัน้ อาจมีผล
ขาดทุนไม่จากัดในลักษณะเดียวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส ดังนัน้ ผูข้ ายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นจึง
ต้อ งวางทรัพย์สิน ไว้กับ ตัวแทนซือ้ ขายสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อ เป็ นประกัน การปฏิ บัติ ตามสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ
เช่นเดียวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส ผูข้ ายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นก็มีโอกาสได้รบั ผลขาดทุนเป็ น
จานวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจเกินกว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่วางไว้กบั ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าได้
กรณีที่ราคาตลาดของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเปลีย่ นแปลงไป
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(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange)
ล่วงหน้3.า ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สและสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าออปชั่น
3.1 การทาความเข้าใจกับรายละเอียดและเงือ่ นไขของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
เนื่องจากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนัน้ ก่อนตัดสินใจซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ลูกค้าควรศึกษาและทาความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (contract specification) แต่ละประเภท
อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินค้าอ้างอิง หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสัญญา
(contract size/ unit/ multiplier) วันสุดท้ายของการซือ้ ขาย (last trading day) วันครบกาหนดสัญญา (settlement day) วิธีการ
ส่งมอบ หรือชาระราคา (settlement method) ราคาสาหรับการส่งมอบหรือใช้อา้ งอิงเพื่อคานวณส่วนต่างของราคา (settlement
price) วิธีการวางหลักประกัน เป็ นต้น โดยลูกค้าควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและ
ฐานะการเงินของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย
ในกรณีของการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรทาความเข้าใจกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเภทของ
สัญญา อาทิ พุทออปชั่น (put options) หรือ คอลออปชั่น (call options) เงื่อนไขในการใช้สทิ ธิ และประเภทของสินค้าหรือตัวแปร
อ้างอิง (underlying assets / variables) เป็ นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่พิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี ้
ลู ก ค้ า ควรค านึ ง ถึ ง ผลตอบแทนจากการถื อครองสถานะ ค่ า พรี เ มี่ ย ม ( premium) ค่ า ธรรมเนี ย มการซื ้ อ ขาย
และผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้
3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ก่อนที่จะเริม่ ทาการซือ้ ขาย ลูกค้าควรสอบถามตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อัตราและประเภท
ของค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขาย การชาระราคา และการใช้สทิ ธิที่ลกู ค้าต้องชาระ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนี ยม
การใช้สิทธิ เป็ นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านีจ้ ะเป็ นต้นทุนในการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า อันมีผลกระทบต่อกาไร
ขาดทุนและการตัดสินใจซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของของลูกค้า ทัง้ นี ้ ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการ
ซือ้ ขายของลูกค้าได้ โดยตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และสานักงาน ก.ล.ต. ไม่มีขอ้ กาหนดในเรือ่ งอัตราค่านายหน้าแต่อย่างใด
3.3 ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึน้
เมื่อลูกค้ามีฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทซึง่ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งดาเนินการตามสัญญาแล้ว อันได้แก่ การมีฐานะซือ้ ใน
สั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า ฟิ วเจอร์ส (long futures) การมี ฐ านะขายในสั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า ฟิ วเจอร์ส ( short futures)
และการมีฐานะขายในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่น (short options) ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะทาการปรับมูลค่า
ตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มีฐานะดังกล่าวอย่างน้อยทุกสิน้ วันทาการ เพื่อให้
สะท้อนผลกาไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวัน หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญา
ซื้อ ขายล่ ว งหน้ า จนมี ผ ลท าให้มู ล ค่า หลั กประกั นของลู กค้า ลดลง ต่ า กว่ า หลั กประกันรั ก ษาสภาพ (maintenance
margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า จะเรียกให้ลูกค้ าวางหลักประกัน เพิ่ม ในจ านวนที่เป็ นผลให้ มู ล ค่ า
หลักประกันของลูกค้าไม่ต่ากว่ามูลค่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจะดาเนินการ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านั้น

TFEX2021JUN

35 of 40

เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลความเสีย่ งเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ออปชั่นในศูนย์ซอื้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange)
ล่วงหน้า นอกจากนี ้ ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจกาหนดมาตรการในเรือ่ งจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเงื่อนไข
ที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ง ตั ว แทนเพื่ อ ซื ้อ ขายสั ญ ญาซื ้อ ขา ยล่ ว งหน้ า หรื อ ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการซื ้อ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซือ้ ขาย
สั ญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า จะเรี ย กให้ ลู ก ค้ า วางหลั ก ประกั น เพิ่ ม ในระหว่ า งเวลาท าการซื้อ ขาย ซึ่ ง หากลู ก ค้ า ไม่ น า
หลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะดาเนินการล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบ
ต่อผลขาดทุนที่เกิดขึน้ จากการล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านั้นเช่นกัน
ความเสี่ ย งในท านองเดี ย วกัน กับ ที่ ก ล่า วมาข้า งต้น อาจเกิ ด ขึ น้ ได้ใ นกรณี ที่ ลูก ค้า มี ฐ านะสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ไม่ ว่ า
โดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจานวนที่ศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ากาหนด และลูกค้าไม่ดาเนินการล้างฐานะ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามที่ได้รบั แจ้งจากตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ในกรณีที่ลกู ค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าได้ก่อนสัญญาครบกาหนดไม่วา่ ด้วยเหตุเนื่องจากสภาพตลาดไม่
เอื อ้ อ านวย เช่ น ตลาดขาดสภาพคล่อ ง หรื อ ศูน ย์ซื อ้ ขายสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า สั่ง งดการซื อ้ ขาย หรื อ ด้ว ยเหตุอื่ น ใด
ลูกค้าอาจได้รบั ผลขาดทุนจากการมีฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าคงค้างอยูจ่ นสัญญาครบกาหนดได้
3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจากัดผลขาดทุน
ตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเภทหนึง่ ประเภทใด
ของลูกค้า ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อจากัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ จากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เช่น คาสั่งซือ้ ขายประเภท
Stop Loss หรือ Stop Limit เป็ นต้น หากสภาพตลาดไม่เอือ้ อานวยให้เกิดการจับคูค่ าสั่งซือ้ ขายดังกล่าว
3.6 ความเสี่ยงจากการถูกจากัดฐานะสัญญาหรือถูกห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม
ศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือสานักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้ตวั แทนซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า จากัดฐานะสัญญาหรือสั่งห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่มให้แก่ลกู ค้า ปิ ดบัญชีซือ้ ขาย รวมทัง้ อาจสั่งให้ลา้ ง
ฐานะสัญญาได้ หากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในการ
ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือทาให้หรือน่าจะทาให้ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าใน
ศู น ย์ ซื ้ อ ข า ย สั ญ ญา ซื ้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า ไ ม่ ต ร ง ต่ อ ส ภ า พ ป ก ติ ข อ ง ต ล า ด ห รื อ ลู ก ค้ า มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ซื ้ อ ข า ย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือลูกค้าไม่ดาเนินการแจ้ง จัดหา
ข้อมูล หรือจัดทาคาชีแ้ จงหรือให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ แก่ตั วแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้
ขายล่ ว งหน้ า ศู น ย์ ซื ้อ ขายสั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า ส านั ก หั ก บั ญ ชี สั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
ในกรณีศนู ย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่ง ให้ศูนย์ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือสานักหักบัญชีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
งดการซือ้ ขาย จากัดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มั่น คงของระบบการเงิ น เศรษฐกิ จ ของประเทศ หรื อ ด ารงไว้ซึ่ ง เสถี ย รภาพของระ บบการซื อ้ ขายและการช าระหนี ใ้ น
ตลาดซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
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ล่วงหน้3.7า

ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถูกล้างฐานะ
ในกรณีที่สภาวะตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าหรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าผันผวนมาก หรือมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าอาจเกิด
ความไม่ม่ ัน คงต่อ ฐานะการลงทุน ของลูก ค้า ตัว แทนซื อ้ ขายสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า และส านัก หัก บัญ ชี ตัว แทนซื อ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจเรียกให้ลกู ค้าวางหลักประกันเพิ่มระหว่างเวลาทาการซือ้ ขายของวันนัน้ มากกว่าหนึ่งครัง้ ได้ หรือ
ดาเนินการเพื่อล้างฐานะของลูกค้าได้

3.8

กระบวนการในการเรียกหลักประกันเพิ่ม และการปิ ดฐานะสัญญา
บริษัทในฐานะตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า จะทาการคานวณกาไรหรือขาดทุนจากฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าและทาการปรับมูลค่าหลักประกันจากกาไรหรือขาดทุน ซึ่งหากพบว่าหลักประกันของลูกค้าต่ากว่าระดับหลักประกันรักษา
สภาพ (Maintenance Margin) หรือต่ากว่าระดับหลักประกันปิ ดฐานะ (Force Close Margin) บริษัทจะดาเนินการแจ้งให้ลกู ค้า
น าหลั ก ประกั น มาวางเพิ่ ม ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ทั้ ง นี ้ หากลู ก ค้ า ไม่ ด าเนิ น การน าหลั ก ประกั น มา วางเพิ่ ม
ตามจานวนที่บริษัทได้แจ้งไปภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจะดาเนินการปิ ดฐานะการถือครองสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าอย่างน้อยเท่ากับจานวนที่บริษัทได้แจ้งไป

3.9

ความเสี่ยงจากระบบการซือ้ ขาย
ในการซือ้ ขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีค วามเสี่ยงเกี่ ยวกับ ข้อ จากัด บางประการ เช่ น การหยุดท างานของ Hardware
และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทาให้ตวั แทนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถทาตามคาสั่งของลูกค้าได้เป็ นบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด

3.10 ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามีทงั้ ความเสีย่ ง และผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าหรือตัวแปรมีการเปลีย่ นแปลงสูงขึน้ หรือ
ต่าลงจากปั จจัยต่างๆ ดังนัน้ ลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบ
ต่อราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
อี ก ทั้ง การซื อ้ ขายสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า มี ก ารพัฒ นาอย่างต่อเนื่อ งในด้านต่างๆ รวมถึง
การบริหารความเสี่ยงทัง้ ระบบของตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ จึงมีการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ
หรือข้อบังคับ เพื่อพัฒนาระบบการซือ้ ขายให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ (ลู กค้าสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลและรายละเอียด
จากตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและสานักหักบัญชี) หากลูกค้าไม่ติดตามอย่างใกล้ชิด
อาจได้รบั ผลเสียหายจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้
3.11 ความเสี่ยงจากการไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ในการเปิ ดบั ญ ชี ซื ้อ ขายสั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า ลู ก ค้ า ต้อ งเปิ ดเผยรายชื่ อ ผู้ ร ั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ( Beneficiary)
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Related Person) ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนอาจถูกดาเนินการ
ตามบทลงโทษตามประกาศดังกล่าว
เอกสารฉบับนี ้ มิได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือ ประเด็นสาคัญอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่ว งหน้า ในการพิ จ ารณาความเสี่ย ง ลูก ค้า ควรเข้า ท าธุ ร กรรมต่อ เมื่ อ มี ค วามเข้า ใจในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ผลผูก พัน
ทางกฎหมายอันเกิ ดจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่อาจได้ รบั การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจเป็ นการลงทุน
ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกับ นัก ลงทุน บางกลุ่ม ลูก ค้า ควรพิ จ ารณาอย่ า งระมัด ระวัง ว่ า เป็ น การซื อ้ ขายที่ เ หมาะสมกับ ตนหรื อ ไม่
โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซือ้ ขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
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เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลความเสีย่ งเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์ส
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ออปชั่นในศูนย์ซอื้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange)
ล่วงหน้อย่าางไรก็ตาม หากลูกค้ามีขอ้ พิพาทระหว่างตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเข้าสูก่ ระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึง่ เป็ นมาตรการในการให้ความคุม้ ครองสิทธิของผูล้ งทุนในตลาดทุน
ทั้ง นี ้ ข้า พเจ้า ได้ร ับ ทราบและมี ค วามเข้า ใจถึ ง ความเสี่ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื อ้ ขายสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า ตามที่ ร ะบุไว้ข ้า งต้น
จากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) แล้ว
ลูกค้า
ลงชื่อ...............................................................................................................................
(……………………………………………………….………………………………..) ตัวบรรจง
วันที่ (ว/ด/ป) ………..............................
เจ้าหน้าที่ผู้เปิ ดบัญชี
ผู้มีอานาจลงนาม
ลงชื่อ...................................................................
(…………………………………………………………...)
วันที่ (ว/ด/ป) ……….............................
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ลงชื่อ...................................................................
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด(มหาชน)
วันที่ (ว/ด/ป) ……….............................
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กำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลของท่านเป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะดาเนินการอย่างดีที่สดุ ด้วยมาตรการที่เข้มงวด
ในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย
ท่านสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ควำมยินยอมให้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
เพื่ อ ให้ท่า นไม่พลาดโอกาสรับ ข้อ เสนอผลิตภัณ ฑ์ห รือ บริการ สิท ธิ พิ เ ศษในการเข้า ร่ว มกิ จ กรรมที่ บ ริษั ทจัดขึน้ รวมถึ ง ข่าวสาร
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์และโปรโมชั่นที่คดั สรรอย่างเหมาะสม ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน
ควำมยินยอมให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและพันธมิตรทำงธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการพิเศษ โปรโมชั่นที่คดั สรรอย่างเหมาะสมจากกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน
ธนาคารกสิ ก รไทยและพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ 13 ท่ า นยิ น ยอมให้บ ริ ษั ท เปิ ดเผยข้อ มู ล ของท่ า นให้แ ก่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
ธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรทางธุรกิจ12ดังกล่าว

ลายมือชื่อ.................................................................................................................... วันที่ (ว/ด/ป) ……………….…….....
(

13

) ตัวบรรจง

กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.kasikornbank.com/financial-conglomerate และรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่
ได้รบั ข้อมูลของท่านได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ในกรณีเพิ่มเติมผูร้ บั ข้อมูลในภายหลัง : บริษัทจะแจ้งรายชื่อผูร้ บั ข้อมูลและขอความยินยอมอีกครัง้ ยกเว้นกรณีผูร้ บั ข้อมูลอยู่ในกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย บริษัทจะแจ้งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทา่ นทราบ
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

แบบแจ้งสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็ นบุคคลอเมริกัน
สำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ
ชื่อ-นำมสกุล.................................................................................................................................... เลขที่บัญชี ....................................
ส่วนที่ 1

สถำนะของลูกค้ำ

โปรดเลือกทำเครื่องหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของท่ำน
W-9

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้ อใดข้ อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคาถาม
1. ท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่
2. ท่านเป็ นผูถ้ ือบัตรประจาตัวผูม้ ีถิ่นทีอ่ ยูถ่ าวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่
3. ท่านเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกาและมีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีให้กบั สหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้ อมแนบเอกสารสละสัญชาติอเมริกัน และสิ้นสุดคาถาม
4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
ส่วนที่ 2

 ใช่
 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

W-8BEN
 ใช่

 ไม่ใช่

กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกัน แต่ขอ้ มูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี ้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยภายใน 30 วันหลังจาก
มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนีไ้ ม่ถกู ต้อง
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของ
ท่าน กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามที่
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร
ส่วนที่ 3
กำรยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี
ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. เปิ ด เผยข้อมูลต่า งๆ ของท่า นให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อประโยชน์ใ นการปฏิบัติ ตาม FATCA หน่ ว ยงานจัด เก็บภาษี อากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี
การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกสิกรไทยตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รบั หรือผ่านจากกลุ่มธุรกิ จทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในจานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่า งประเทศ ซึ่ง รวมถึ ง IRS ภายใต้บัง คับ ของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่า งๆ รวมถึ ง ข้อ ตกลงใดๆ ระหว่า งกลุ่ม ธุร กิ จ ทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลที่จาเป็ นต้องรายงานให้แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่หา้ มการรายงานข้อมูลได้กลุ่มธุรกิ จทางการเงินธนาคารกสิกรไทย มีสิทธิ ใ ช้ดุลยพินิ จแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่ จะยุติ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร
หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี ้ “กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย” ให้หมายความรวมถึง บริษัทที่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ประกอบด้วย
(1) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (2) บลจ.กสิกรไทย (3) บล.กสิกรไทย (4) บมจ.เมืองไทยประกัน ชีวิ ต และบริษั ท อื่น ๆ ที่ จะเข้า ร่ว มเป็ น หนึ่ งในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น
ธนาคารกสิกรไทยในอนาคต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้า พเจ้า รับ ทราบและตกลงปฏิบัติ ต ามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่า งๆ ในเอกสารฉบับ นี ้ ซึ่งรวมถึงตกลงยิน ยอมให้มีการเปิ ด เผยข้อ มูล การหักบัญ ชี และการยุติ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลายมือชื่อ
......................................................................................................................
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

