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รำยละเอียดเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญชีผลติภณัฑใ์นตลำดทุน 

เอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชี 
 

บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย ์  
บัญชี 

Derivatives บัญชี 
Cash 

Balance 

บัญชี 
Cash 

Account 

บัญชี 
Credit 

Balance 

บัญชี 
Offshore  

ค ำขอเปิดบัญช ีและสัญญำ 
1. เอกสารค าขอเปิดบญัชี (ประกอบดว้ย ขอ้มลูลกูคา้ แบบประเมินความ

เหมาะสมในการลงทนุ การจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล และแบบแจง้สถานะ
ความเป็นบุคคลอเมรกินั/ไม่เป็นบคุคลอเมรกินั) 

* * * * * 

2. สญัญาแตง่ตัง้นายหนา้เพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัย์ * * * *  
3.  สญัญากูยื้มเงินเพ่ือซือ้หลกัทรพัย ์      
4. ขอ้ชีแ้จงส าหรบัการกูยื้มเงินเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัย์      
5. บนัทกึขอ้ตกลงเพิ่มเตมิ การเป็นนายหนา้เพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ      
6.  สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนเพ่ือซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้      
7.  เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเส่ียงเก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

ฟิวเจอรส์สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ออปชั่นในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้      

8. W-9 หรือ W-8BEN * * * * * 
9. หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก (ATS)      
10. ช าระคา่อากรแสตมป์ส าหรบัวงเงินบญัชีมารจ์ิน้      
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญชี (กรุณาเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้งพรอ้มทัง้ระบ ุ"ส  าหรบัเปิดบญัชีกบั บล.กสิกรไทยฯ" ทกุฉบบั) 
1. หลกัฐานแสดงตน      

(1) บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ * * * * * 
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ดา้นหนา้และดา้นหลงั) จ านวน 1 ฉบบั * * * * * 
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (เฉพาะดา้นหนา้) เพ่ือสมคัรบรกิาร ATS 

จ านวน 1 ฉบบั 
     

(4) ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ จ านวน 1 ฉบบั (กรณีท่ีช่ือ-
นามสกลุท่ีปรากฎในเอกสารหลกัฐานไม่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน)  * * * * * 

2. ส าเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากท่ีใชใ้นการรบัเงินปันผล และรบัเงินท่ีถอนจาก
บญัชีจ านวน 1 ฉบบั * * * * * 

3. ส าเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝาก เพ่ือสมคัรบรกิาร ATS จ านวน 1 ฉบบั      
4. ส าเนาหลกัฐานทางการเงิน อาทเิช่น  
 ส าเนาบญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีฝากประจ ายอ้นหลงั 3 เดือนล่าสดุ  
 ใบแสดงยอดหลกัทรพัย/์กองทนุในบญัชีเดือนล่าสดุ 
 สลิปเงินเดือนล่าสดุ 
 หลกัฐานทางการเงินอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ครบก าหนดอาย ุเช่น ตราสารหนี้

พนัธบตัรรฐับาล สลากออมสิน เป็นตน้ 

 * *  * 

5. บรษิัทอาจพิจารณาขอเอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีเพิ่มเตมิ (ถา้มี)      
กรณีมีผู้รับมอบอ ำนำจ  
1. หนงัสือมอบอ านาจลงนามโดยลูกคา้และผูร้บัมอบอ านาจ * * *   
2. ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน(เฉพาะดา้นหนา้)(กรณีคนไทย)/หนงัสือเดนิทาง

(Passport) (กรณีคนต่างชาต)ิของผูร้บัมอบอ านาจ * * *   

3. เอกสาร KYC ของผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มการด์ลายเซน็ผูร้บัมอบอ านาจ * * *   
4. ช  าระคา่อากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผูร้บัมอบอ านาจ 1 ราย * * *   

 

หมายเหต ุ* กรณีทา่นเปิดบญัชีหลายประเภท ทา่นสามารถยื่นเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเพียง 1 ชดุ 
สแกน เพื่อเปิดบัญชหุีน้ 
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ข้อแนะน ำเพิ่มเติม 
 กรุณากรอกรายละเอียดในเอกสารค าขอเปิดบัญชี พรอ้มทัง้ยื่นเอกสาร/หลกัฐานประกอบการเปิดบัญชีใหค้รบถ้วน เพื่อใหก้าร

ด าเนินการพิจารณาอนุมตัิเปิดบญัชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากขอ้มูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
ด าเนินการพิจารณาการเปิดบญัชีจนกวา่จะครบถว้น 

 โปรดลงลายมือช่ือในเอกสารใหต้รงกนัทัง้ชดุ ทัง้ในชดุเอกสารค าขอเปิดบญัชีและเอกสารที่ยื่นประกอบ 
 บญัชีเงินฝากธนาคารที่ใชส้  าหรบัตดับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) รบัเงินปันผล และรบัเงินที่ถอนจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์ตอ้งเป็นช่ือ

เดียวกนักบัท่ีใชเ้ปิดบญัชีกบับรษัิท และไมเ่ป็นบญัชีรว่ม 

การขอใชบ้ริการหกับญัชีเงินฝาก (ATS) จะมีผลไดป้ระมาณ 2-4 สปัดาห ์(ขึน้อยู่กับธนาคาร) นบัจากวนัที่แจง้ความประสงคก์ับบริษัท  
โดยในระหวา่งที่รอผลอนมุตัิจากธนาคาร บริษัทจะรบัคา่ซือ้ดว้ยวิธีการรบัเช็คหรอืน าเงินเขา้บญัชี (ส าหรบัค่าขายบริษัทจะด าเนินการเขา้
บญัชีใหท้า่น) จนกวา่จะใชบ้รกิารดงักลา่วได ้โดยบรษัิทจะแจง้วนัท่ีเริม่มีผลหกับญัชีใหท้า่นทราบภายหลงั 

พนักงำน ต้องด ำเนินกำรดังนี ้
 Dip Chip บตัรประจ าตวัประชาชนโดยใชเ้ครือ่งอา่นบตัร (smart card reader) และ 
 ตรวจสอบขอ้มลูของลกูคา้กบัผูอ้อกหลกัฐาน (DOPA) พรอ้มแนบหลกัฐานการตรวจสอบ DOPA 
หมำยเหตุ: 
(1) กรณีไม่สามารถ Dip Chip ได้ เนื่องจากบัตรประจ าตัวประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่มีชิพ หรือชิพในบัตรช ารุด ให้ขอเอกสารเพิ่มเติม  

อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้
 ล าดบัแรก ขอหลกัฐานท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการและมีรูปถ่าย  

(1) ใบอนญุาตขบัรถ หรอื (2) บตัรขา้ราชการ หรอื (3) บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอื 
(4) บตัรพนกังานองคก์รของรฐั หรอื (5) บตัรสวสัดิการแหง่รฐั หรอื (6) หนงัสอืเดินทาง (Passport) หรอื 
(7) เอกสารอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการและมีรูปถ่าย 

 กรณีลกูคา้ไมม่ีหลกัฐานล าดบัแรก ขอหลกัฐานล าดบัท่ีสอง ที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ 
(1) ทะเบียนบา้น หรอื (2) เอกสารอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ 

(2) ลกูคา้ประเภท ผูล้งทนุรายใหญ่1 โปรดด าเนินการดงันี ้
 ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง Dip Chip 
 ด าเนินการตรวจสอบ DOPA 
 ตอ้งแนบหลกัฐานแสดงการเป็นผูล้งทนุรายใหญ่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส า เนา เอกสารแสดง เ งินลงทุนในหลักทรัพย์ และ /หรือสัญญาซื ้ อขายล่ว งหน้า  และ /หรือหน่วยลงทุน จาก 
บรษัิทหลกัทรพัย/์บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเดือนลา่สดุ หรอื 

(2) ส าเนา slip เงินเดือน เดือนลา่สดุ หรอื 
(3) ส าเนาหลกัฐานการเป็นลกูคา้ HN ของธนาคารกสกิรไทยเดือนลา่สดุ หรอื 
(4) ส าเนา bank statement เดือนลา่สดุ หรอื 
(5) ส าเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงทรพัยส์ินหรือฐานะความมั่งคั่งจากแหลง่ขอ้มลูที่น่าเช่ือถือ เช่น ขอ้มลูการถือหุน้จากเว็บไซตข์อง

ตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
** กรณีไม่สำมำรถ Dip Chip / ลูกค้ำเป็นผู้ลงทุนรำยใหญ่ พนักงำนต้องกรอกรำยละเอียดในแบบค ำขอยกเว้น 
กำรด ำเนินกำร Dip Chip / NFC **

                                                 
1 ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หมายถึง บคุคลธรรมดาซึง่นบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้
 มีสินทรพัยส์ทุธิตัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไป ทัง้นี ้สินทรพัยด์งักลา่วไมน่บัรวมมลูค่าอสงัหาริมทรพัยซ์ึง่ใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 
 มีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 4 ลา้นบาทขึน้ไป 
 มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทนุในทรพัยส์ินดงักลา่วตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป 
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ปรบัปรุงลา่สดุ เดือนพฤษภาคม 2563 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศไทย ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้และตระหนกัถึงการไดร้บัความไวว้างใจจากท่านที่ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของ
บรษัิท บรษัิทเขา้ใจดีวา่ทา่นตอ้งการความปลอดภยัในการท าธุรกรรมและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

ดงันัน้ บริษัทจึงใหค้วามส าคญัดา้นการเคารพสิทธิในความเป็นสว่นตวัของท่านและการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑต์่างๆ ในการด าเนินงานของบริษัทดว้ยมาตรการที่เขม้งวดในการรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบคุคล เพื่อใหท้่านไดม้ั่นใจว่า ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่บริษัทไดร้บัจะถูกน าไปใชต้รงตามความตอ้งการของ
ทา่นและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

1. นโยบำยฉบับนี้มีขึน้เพื่ออะไร 

นโยบายฉบบันีใ้ชเ้พื่อแจง้ใหท้า่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช ้และ/
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนสทิธิตามกฎหมายของทา่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้ำงที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ขอ้มลูที่ท าใหส้ามารถระบตุวัตนของทา่นได ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ไดแ้ก่ 

2.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านใหไ้วแ้ก่บริษัทโดยตรง หรือมีอยู่กบับริษัททัง้ที่เกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ ติดต่อ 
เยี่ยมชม คน้หา ผา่นช่องทางออนไลน ์สาขา เว็บไซต ์KS Customer Service ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย หรอืช่องทางอื่นใด 

2.1.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหลง่อื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรฐั กลุม่ธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกสิกรไทย สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ใหบ้ริการขอ้มูล เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายก าหนด เวน้แต่บริษัทมีความจ าเป็นตามกรณีที่
กฎหมายอนญุาต 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

 ขอ้มูลส่วนตัว เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง 
การศกึษา การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท ์รูปถ่าย ทะเบียนบา้น และขอ้มลูประจ าตวัอื่น ๆ  

 ขอ้มลูการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศยั สถานที่ท  างาน หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ไอดีไลน ์หมายเลขโทรสาร และรหสัประจ าตวั
ส าหรบัการติดตอ่สือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ  

 ขอ้มลูทางการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี จ านวนเงินวางเป็นหลกัประกนั ดอกเบีย้ รายการทรพัยส์นิ  
สนิทรพัยห์มนุเวียน รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ตลอดจนขอ้มลูการช าระเงิน และขอ้มลูการสมคัรใชบ้รกิารและผลติภณัฑ์ 

 ขอ้มลูการท าธุรกรรมและประเภทของผลติภณัฑ ์(เช่น หลกัทรพัย ์ตราสารอนพุนัธ)์ ราคาและปรมิาณ หมายเลขค าสั่งซือ้
ขาย หมายเลขนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ขอ้มลูการซือ้ขายและยอดคงเหลือ ประวตัิการช าระเงินและการท าธุรกรรมที่
เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยข์องท่าน หนีส้ิน ภาษี ก าไรขาดทนุและเงินลงทุน แหล่งที่มาของรายไดแ้ละเงินลงทุน มูลค่าของ
หลกัประกนั  และขอ้มลูเงินกูย้ืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์(margin loan) 

 ขอ้มลูอปุกรณห์รอืเครือ่งมือ เช่น เลขที่อยูไ่อพีหรอือินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP address) ลอ็ก (Log) ไอดีอปุกรณ ์(Device 
ID) การเขา้สูร่ะบบ (Login log) ประวตัิการคน้หา ขอ้มลูการเรยีกด ูและเทคโนโลยีอื่นๆ บนอปุกรณท์ี่ทา่นใชใ้นการเขา้ถึง
แพลตฟอรม์ 
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 ขอ้มลูอื่นๆ เช่น  ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน รหสัประจ าตวั (PIN ID code) ส าหรบัการซือ้ขาย ความสนใจและความพึงพอใจ 
กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรูแ้ละประสบการณก์ารลงทุน และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้( risk profile) และ
ขอ้มลูอื่นใดที่ถือวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่กฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวตอ่เมื่อบรษัิทไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น หรอืในกรณีที่
บริษัทมีความจ าเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทอาจตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลขอ้มูล
ชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองลายนิว้มือ ข้อมูลจ าลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง  
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนของผูใ้ชบ้รกิารที่ขอสมคัร และ/หรือท าธุรกรรมผา่นช่องทางออนไลน ์สาขา เว็บไซต ์ 
KS Customer Service หรอืช่องทางอื่นใด เป็นตน้  

(ตอ่ไปในนโยบายฉบบันีห้ากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจงจะเรยีกขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวที่เก่ียวกบัท่าน
ขา้งตน้ รวมกนัวา่ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

3. บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงคใ์ดบ้ำง 

บริษัทจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เพื่อประโยชนข์องท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ ตลอดจนเพื่อ
ปฏิบตัิตามกฎหมายใดๆ ที่บรษัิทหรอืทา่นตอ้งปฏิบตัิตาม และเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดตามที่ระบใุนนโยบายฉบบันี ้ดงันี ้

3.1 เพื่อให้ท่ำนได้ใช้ผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริกำรของบริษัทได้ตรงตำมวัตถุประสงคข์องท่ำน และเพื่อกำรอื่นที่จ ำเป็น
ภำยใต้กฎหมำย 

เพื่อใหท้า่นสามารถใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารของบรษัิทไดต้ามความประสงคซ์ึง่ทา่นเป็นคูส่ญัญาอยูก่บับรษัิท หรอืเพื่อใชใ้น
การด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบริษัท หรือเพื่อปฎิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
หรอืใชบ้งัคบั หรอืเพื่อการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิท หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอื่น 
โดยไมเ่กินขอบเขตที่ทา่นสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล เช่น  

 การติดตอ่กบัทา่นก่อนท่ีทา่นจะเขา้ท าสญัญากบับรษัิท 

 การด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใหผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารตา่งๆ เช่น การประมวลค าขอเปิดบญัชีหรอืการรอ้งขอ
บริการหรือผลิตภณัฑ ์การยืนยนัตวับุคคลและการตรวจสอบข้อมลู กระบวนการท าความรูจ้ัก (Know Your Customer 
(KYC)) การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริง (Customer Due Diligence (CDD)) การประมวลผลธุรกรรมของท่าน การ
ด าเนินการตามค าสั่งของท่าน หรือการตอบขอ้ซกัถามหรือความคิดเห็นของท่าน การออกใบยืนยนัการซือ้ขาย รายการ
ยอดทรพัยส์ินคงเหลือ การติดต่อ การแจง้ การบงัคบัสิทธิตามกฎหมายหรือตามสญัญา การมอบงานใหแ้ก่บคุคลอื่นที่
เป็นผูใ้หบ้ริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรอืหนา้ที่ การแจง้เตือนช าระหนีห้รือต่ออายผุลิตภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารตา่งๆ 
การติดตามทวงถามหนี ้

 การใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์การเป็นที่ปรกึษาการลงทนุ การคา้หลกัทรพัย ์การใหย้ืม
และยืมหลกัทรพัย ์การคา้ตราสารแห่งหนี ้การจัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
การเป็นผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ การเป็นที่ปรึกษาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ การเป็นตวัแทนขายและรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ และการจดัการเรือ่งทัง้ปวงที่เก่ียวขอ้งกบับรกิารเหลา่นี ้

 การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การแนะน า หรือเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของ
บคุคลภายนอก) และการจดัการเรือ่งทัง้ปวงที่เก่ียวขอ้งกบัผลติภณัฑก์ารลงทนุเหลา่นี ้
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 การปฏิบตัิตามค าสั่งของผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 

 การปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายภาษีอากร  กฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน  กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายลา้งสงู กฎหมายคอมพิวเตอร ์กฎหมายลม้ละลาย และกฎหมายอื่นๆ รวมทัง้กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวทาง ค าสั่ง 
ค าแนะน า และการรอ้งขอจากหนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานก ากบัดแูล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษัิท ส านกั
หกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งบริษัทจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามทัง้ของใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท ์การบนัทกึภาพ CCTV การแลกบตัรก่อนเขา้อาคาร 

 การรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ เช่น การจดัการขอ้รอ้งเรยีน การประเมินความพงึพอใจ การดแูลลกูคา้โดยพนกังานของ
บรษัิท การแจง้เตือนหรอืน าเสนอผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารตา่งๆ ซึง่เป็นประโยชนก์บัทา่น 

 การบรหิารความเสีย่ง การก ากบัตรวจสอบ การบรหิารจดัการภายในองคก์ร  

 การท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้(Anonymous Data) 

 การปอ้งกนั รบัมือ ลดความเสีย่งที่อาจเกิดการกระท าการทจุรติ ภยัคกุคามทางไซเบอร ์การผิดนดัช าระหนีห้รอืผิดสญัญา 
(เช่น ขอ้มลูลม้ละลาย) การท าผิดกฎหมายตา่งๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและแพร่
ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู ความผิดเก่ียวกบัทรพัย ์ชีวิต รา่งกาย เสรภีาพ หรอืช่ือเสยีง) ซึง่รวมถึงการแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานของบรษัิทในเครอืกิจการ/ธุรกิจเดียวกนัในการปอ้งกนั รบัมือ ลดความ
เสีย่งขา้งตน้ 

 การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการ ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน ตวัแทน ของลกูคา้นิติ
บคุคล 

 การติดตอ่ การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีงเก่ียวกบัการจดัประชมุ อบรม สนัทนาการ หรอืออกบธู 

 การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่ศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์

 การรบั-สง่พสัด ุ

 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การใหข้อ้มลู ขอ้เสนอพิเศษ และการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารของบรษัิท และบคุคลภายนอก 

 การพฒันาบรกิารและผลติภณัฑใ์หม ่และการใหข้อ้มลูที่เป็นปัจจบุนัแก่ทา่นเก่ียวกบับรกิารและผลติภณัฑข์องบรษัิท 

 การท าวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของท่าน  
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาบรกิารและผลติภณัฑข์องบรษัิท 

ทัง้นี ้หากบริษัทจ าเป็นตอ้งใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือ
การเข้าท าสัญญากับท่าน  บริษัทอาจจะไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจัดหา
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารใหแ้ก่ทา่นตอ่ไป) หากบรษัิทไมส่ามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเมื่อมีการรอ้งขอ 
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3.2 เพื่อให้ท่ำนได้รับประโยชนจ์ำกกำรใช้ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำร ตำมที่ท่ำนเลือกให้ควำมยนิยอมไว้ 

เพื่อใหท้า่นไดร้บัขอ้เสนอ สิทธิประโยชนพ์ิเศษ ค าแนะน า และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเขา้รว่มกิจกรรมพิเศษ ทัง้นี ้ไม่วา่
จะเป็นผลิตภณัฑแ์ละ/หรือ บริการ สิทธิประโยชน ์โปรโมชั่น ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของบริษัทเอง หรือของบริษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย หรอืของบคุคลที่บรษัิทเป็นตวัแทน นายหนา้ ผูจ้  าหนา่ย หรอืของพนัธมิตรทางธุรกิจ หรอืของ
บคุคลภายนอกที่มีความเก่ียวขอ้งกบับรษัิท ตามแตก่รณีที่ทา่นใหค้วามยินยอมไว ้

4. บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง 

บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูอ้ื่นภายใตค้วามยินยอมของท่านหรือภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมายอนุญาตให้
เปิดเผยได ้โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผูร้บัขอ้มูลดงักล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตาม
ขอบเขตที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมหรอืขอบเขตที่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้
บรษัิทอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อวตัถปุระสงคต์า่งๆ เช่น เพื่อการใหบ้รกิารแก่ทา่น เพื่อการวิเคราะหแ์ละพฒันาปรบัปรุง
ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ เพื่อการท าวิจยัหรือจดัท าขอ้มลูทางสถิติ เพื่อการสง่เสริมการขาย และการประชาสมัพนัธข์องบริษัท เพื่อ
การบริหารกิจการ เพื่อการป้องกนัการทุจริต เพื่อใหผู้อ้ื่นใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษัท เพื่อการพิสจูนต์วัตนของท่าน โดยบริษัทอาจ
เปิดเผยใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  
ผูใ้หบ้ริการภายนอก ผูร้บัจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิน ผูส้อบบัญชี บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย  
นิติบคุคลหรอืบคุคลใดๆ ที่มีความสมัพนัธห์รอืมีสญัญาอยูก่บับรษัิท ซึง่รวมตลอดถึง ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ที่ปรกึษาของ
บรษัิทและของบคุคลหรอืหนว่ยงานท่ีเป็นผูร้บัขอ้มลูดงักลา่ว 
กรณีเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหบุ้คคลอื่นเพื่อวัตถุประสงคท์างการตลาดของผูร้บัขอ้มูล เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย  
การประชาสมัพนัธ ์หรอืการเสนอผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารจากผูร้บัขอ้มลูใหแ้ก่ทา่น บรษัิทจะแจง้รายช่ือผูร้บัขอ้มลูใหท้า่นทราบเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจใหค้วามยินยอม 

5. บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศหรือไม่ 

บรษัิทอาจมีความจ าเป็นตอ้งสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับรษัิทในเครอืกิจการ/ธุรกิจเดียวกนัท่ีอยูต่า่งประเทศ หรอืไปยงั
ผูร้บัขอ้มลูอื่นซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษัิท เช่น การสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปเก็บไวบ้น server/cloud 
ในประเทศตา่งๆ 
กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไมเ่พียงพอ บริษัทจะดูแลการสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
จะด าเนินการใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรกัษาความลบั เช่น  
มีขอ้ตกลงรกัษาความลบักับผูร้บัขอ้มูลในประเทศดงักล่าว หรือในกรณีที่ผูร้บัขอ้มลูเป็นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัท 
อาจเลือกใชว้ิธีการด าเนินการใหม้ีนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งและจะด าเนินการใหก้ารสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงับรษัิทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกนัที่อยูต่่างประเทศเป็นไปตาม
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วแทนการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดไวก็้ได  ้

6. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนเท่ำใด 

บรษัิทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวต้ามระยะเวลาที่จ าเป็นในระหวา่งที่ทา่นเป็นลกูคา้หรอืมีความสมัพนัธ์อยูก่บับรษัิท หรอื
ตลอดระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้ซึ่งอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาไวต้่อไปภายหลงัจากนัน้
หากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว ้เช่น จัดเก็บไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไวเ้พื่อ
วตัถปุระสงคใ์นการพิสจูนต์รวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทภายในอายคุวามตามที่กฎหมายก าหนดเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี 
ทัง้นี ้บริษัทจะลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านไดเ้มื่อหมดความจ าเป็นหรือ
สิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว 
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7. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยำ่งไร 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหาร
จดัการ (Organizational Measure) เพื่อรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกัน
การละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบริษัทไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล เช่น มาตรฐาน
ความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ใหผู้ร้บัขอ้มูลไปจากบริษัทใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลนอก
วตัถปุระสงค ์หรือโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทไดม้ีการปรบัปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักลา่วเป็นระยะๆ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

นอกจากนี ้ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ท่ีปรกึษา และผูร้บัขอ้มลูจากบรษัิทมีหนา้ที่ตอ้งรกัษาความลบัขอ้มลูสว่นบุคคล
ตามมาตรการรกัษาความลบัท่ีบรษัิทก าหนดขึน้ 

8. ข้อมูลที่ส ำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

หากท่านใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่สามใดๆ เช่น คู่สมรสและบตุรของทา่น ผูร้บัผลประโยชนท์อดสดุทา้ย รายละเอียดการติดตอ่
ในกรณีฉกุเฉิน (เช่น ช่ือ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศพัทข์องบคุคลเหลา่นัน้) ท่านควรมั่นใจว่าท่านไดแ้จง้ และขอความ
ยินยอมจากบคุคลที่สามที่เก่ียวขอ้งแลว้  

9. สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้ำง 

สิทธิของท่านในขอ้นีเ้ป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใชส้ิทธิต่างๆ ไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย และ
นโยบายที่ก าหนดไวใ้นขณะนีห้รือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑต์ามที่บริษัทก าหนดขึน้ และในกรณีท่านมี
อายไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ ์หรือถูกจ ากดัความสามารถในการท านิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใชส้ิทธิโดยใหบ้ิดาและมารดา 
ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง หรอืมีผูอ้  านาจกระท าการแทนเป็นผูแ้จง้ความประสงค์ 

9.1 สิทธิขอถอนควำมยินยอม : หากท่านไดใ้หค้วามยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
(ไมว่า่จะเป็นความยินยอมที่ทา่นใหไ้วก้่อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใชบ้งัคบัหรอืหลงัจากนัน้) ทา่นมีสทิธิที่จะถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยู่กบับริษัท เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธินัน้โดยกฎหมายหรือมี
สญัญาที่ใหป้ระโยชนแ์ก่ทา่นอยู ่ 

ทัง้นี ้การถอนความยินยอมของท่านอาจสง่ผลกระทบต่อท่านจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ไดร้บั
สิทธิประโยชน ์โปรโมชั่นหรือขอ้เสนอใหม่ๆ ไม่ไดร้บัผลิตภณัฑห์รือบริการที่ดียิ่งขึน้และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของท่าน 
หรือไม่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอนัเป็นประโยชนแ์ก่ท่าน เป็นตน้ เพื่อประโยชนข์องทา่น จึงควรศกึษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อน
เพิกถอนความยินยอม 

9.2 สิทธิขอเข้ำถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัท และขอใหบ้ริษัทท า
ส าเนาขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่ทา่น รวมถึงขอใหบ้รษัิทเปิดเผยวา่บรษัิทไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมาไดอ้ยา่งไร 

9.3 สิทธิขอถ่ำยโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีที่บริษัทไดจ้ดัท าขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้อยู่ในรูปแบบ
ใหส้ามารถอา่นหรอืใชง้านไดด้ว้ยเครือ่งมือหรืออปุกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดยอตัโนมตัิ และสามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได้
ดว้ยวิธีการอตัโนมตัิ รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น
เมื่อสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ และมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลา่ว
ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ ไมส่ามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตทุางเทคนิค 

ทัง้นี ้ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/
หรอืเปิดเผย หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยเพื่อใหท้า่นสามารถใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/
หรอืบรกิารของบรษัิทไดต้ามความประสงคซ์ึ่งทา่นเป็นคูส่ญัญาอยูก่บับรษัิท หรอืเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของทา่นก่อน
ใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิท หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นตามที่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายก าหนด 



 

 

นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
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9.4 สิทธิขอคัดค้ำน : ทา่นมีสทิธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที่ท  าขึน้เพื่อการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของบริษัทหรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรือเพื่อด าเนินการ
ตามภารกิเพื่อสาธารณประโยชน ์หากทา่นยื่นคดัคา้น บรษัิทจะยงัคงด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ของทา่นตอ่ไปเฉพาะที่บรษัิทสามารถแสดงเหตผุลตามกฎหมายไดว้า่มีความส าคญัยิ่งกวา่สทิธิขัน้พืน้ฐานของทา่น หรอืเป็นไปเพื่อ
การยืนยนัสทิธิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืการตอ่สูใ้นการฟอ้งรอ้งตามกฎหมาย ตามแตล่ะกรณี  

นอกจากนี ้ท่านยงัมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ท  าขึน้  เพื่อวตัถปุระสงค์
เก่ียวกบัการตลาด หรอืเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรอืสถิติไดอ้ีกดว้ย 

9.5 สิทธิขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูล : ทา่นมีสทิธิขอลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลู
ที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได ้หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ ชอบดว้ย
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้หรือ
เมื่อทา่นไดใ้ชส้ทิธิขอถอนความยินยอมหรอืใชส้ทิธิขอคดัคา้นตามที่แจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

9.6 สิทธิขอให้ระงบักำรใช้ข้อมูล : ทา่นมีสทิธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลชั่วคราวในกรณีที่บรษัิทอยูร่ะหวา่งตรวจสอบตาม
ค ารอ้งขอใชส้ิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจ าเป็นและตอ้งลบหรือ
ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแตท่า่นขอใหบ้รษัิทระงบัการใชแ้ทน 

9.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจผิด 

9.8 สิทธิร้องเรียน : ทา่นมีสทิธิรอ้งเรยีนตอ่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หากทา่นเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นการกระท าในลกัษณะที่ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

9.9 การใชส้ิทธิของท่านดงักลา่วขา้งตน้อาจถกูจ ากดัภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีที่มีเหตจุ าเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธ
หรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิขา้งตน้ของท่านได ้เช่น ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การใชส้ทิธิอาจละเมิดสทิธิหรอืเสรภีาพของบคุคลอื่น เป็นตน้ หากบรษัิทปฏิเสธค าขอขา้งตน้ บรษัิทจะแจง้เหตผุลของ
การปฏิเสธใหท้า่นทราบดว้ย 

10. ท่ำนจะติดต่อบริษัท และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อยำ่งไร 

หากท่านมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ท่าน รวมถึงการขอใชส้ิทธิตามนโยบายฉบบันี ้ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ผ่านช่องทาง
ดงันี ้

 KS Customer Service: โทร 0 2796 0011 

 เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล อีเมล KS_DataProtectionOfficer@kasikornsecurities.com 

สถานที่ติดต่อ : บมจ.หลกัทรพัยก์สิกรไทย : เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 



 

 

ข้อมูลลูกค้ำ 
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วันที…่……....................... เลขที่บญัชี ..................................................... 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะเปิดบญัชีและใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ ดงัตอ่ไปนี ้
ประเภทบัญชี 
 บญัชีเงินสด   บญัชีแคชบาลานซ ์  บญัชีมารจิ์น้ 
 บญัชีตราสารอนพุนัธ ์  บญัชีหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

1. ข้อมูลส่วนตัว และช่องทำงกำรติดต่อ 

 นาย/Mr.  นาง/Mrs.   นางสาว/Miss   อื่น ๆ ....................................................................................................................  

Other....................................................................................................................... 

ช่ือ - สกลุ (ไทย) ……........................................................................................................................................................................ 

ช่ือ - สกลุ (องักฤษ)……...................................................................................................................................................................... 

เพศ  ชำย  หญงิ   วันเดือนปีเกิด (ว/ด/ป) (ค.ศ.)  ………...................... สัญชำติ (ระบทุกุสญัชาติ) ........................................... 
ประเภทหลักฐำน 

บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที่ ………...............………...............   

หนงัสอืเดินทาง เลขที ่………...............………... ประเทศที่ออก ………………………... วนัหมดอาย ุ(ว/ด/ป) (ค.ศ.) ………..................... 

บตัรคนตา่งดา้ว เลขที ่………...............………...............……….........วนัหมดอาย ุ(ว/ด/ป) (ค.ศ.) ………................................................ 

บตัรอื่น2 เลขที ่………..........….......………............................. วนัหมดอาย ุ(ว/ด/ป) (ค.ศ.) …..........................................…….................. 
ข้อมูลติดต่อ3(อเีมลเป็นช่องทางหลกัในการจดัสง่เอกสาร หากไม่มี บรษิัทจะจดัสง่ไปยงัทีอ่ยูใ่นการจดัสง่เอกสาร) 

โทรศพัทบ์า้น .................................................... มือถือ ....................................................โทรสาร ............................................... 

อีเมล ......................................................................................................................................................................................... 
อำชีพ 

 เกษตรกร  นกัลงทนุ  แมบ่า้น/พอ่บา้น  นกัเรยีน/นกัศกึษา  พระภิกษุ/นกับวช4  เกษียณอาย ุ
 พนกังานรฐัวิสาหกิจ  พนกังานบรษัิท  กิจการครอบครวั  แพทย ์  พยาบาล  ครู/อาจารย ์
 นกัการเมือง  ขา้ราชการ  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั  อาชีพอิสระ 
 อาชีพอื่นๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................................................................................................................... 

ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณทีีร่ะบอุาชีพเป็นกิจการครอบครวั เจา้ของกิจการ/ธุรกจิสว่นตวั อาชีพอสิระ อาชีพอืน่ๆ) 
 คา้ของเก่า/วตัถโุบราณ  โรงแรม/ภตัตาคาร 
 แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  อสงัหารมิทรพัย ์
 คา้อญัมณี/ทอง  ประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
 คาสโิน/การพนนั  สถานบรกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบรกิาร 
 ธุรกิจน าเที่ยว/บรษัิททวัร ์  มหาวิทยาลยั/โรงเรยีน/สถานศกึษา 
 อาวธุยทุธภณัฑ ์  การเงิน/ธนาคาร 
 โอนและรบัเงินทัง้ภายในและตา่งประเทศ  สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้ 
 ธุรกิจรบัคนเขา้มาท างานจากตา่งประเทศ  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ …………..………………………………………………….. 
หรอืสง่คนไปท างานตา่งประเทศ 

ชื่อสถำนทีท่ ำงำน ……………………...…………………………………………. ต าแหนง่………………...……..…………………..… 

                                                 
2 บตัรอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น บตัรประจ าตวับคุคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบียน 
3 หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ และอีเมลจะเป็นช่องทางในการติดต่อ และรบับริการต่างๆ จากบริษัท 
4 อาชีพพระภิกษุหรือนกับวช จะไดร้บัอนมุติัการเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยป์ระเภทเพื่อขายเท่านัน้ 
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ข้อมูลที่อยู ่ รำยละเอียดที่อยู ่

 

1.) ที่อยูต่ำมประเภทหลกัฐำน 

 

 

เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ .......... 

หมูบ่า้น ............................................................. ซอย ...............................................................  
ถนน .................................................................. แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ....................................................... จงัหวดั .............................................................
รหสัไปรษณีย ์................................................... ประเทศ ............................................................ 

2.) ที่อยูปั่จจุบนั  

 ตำมทีอ่ยูต่ำมประเภทหลกัฐำน   ที่อยูอ่ืน่ (โปรดระบดุา้นล่างนี)้ 

เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ .......... 
หมูบ่า้น ............................................................. ซอย ...............................................................  
ถนน .................................................................. แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ....................................................... จงัหวดั .............................................................
รหสัไปรษณีย ์................................................... ประเทศ ............................................................ 

3.) ที่อยูส่ถำนที่ท ำงำน 

 ตำมที่อยูต่ำมประเภทหลกัฐำน   ตำมทีอ่ยูปั่จจุบนั  ที่อยูอ่ืน่ (โปรดระบดุา้นล่างนี)้ 

เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ .......... 
หมูบ่า้น ............................................................. ซอย ...............................................................  
ถนน .................................................................. แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ....................................................... จงัหวดั .............................................................
รหสัไปรษณีย ์................................................... ประเทศ ............................................................ 

4.) ที่อยูใ่นกำรจัดส่งเอกสำร 

 ตำมที่อยูต่ำมประเภทหลักฐำน   ที่อยูปั่จจุบัน   สถำนทีท่ ำงำน  

 ที่อยูอ่ื่น (โปรดระบดุา้นลา่งนี)้ 

เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ .......... 
หมูบ่า้น ............................................................. ซอย ...............................................................  
ถนน .................................................................. แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ....................................................... จงัหวดั .............................................................
รหสัไปรษณีย ์................................................... ประเทศ ............................................................ 

 
2. วัตถุประสงคก์ำรลงทุน 

 เพื่อการลงทนุ  เพื่อสทิธิประโยชนท์างภาษี  เพื่อการเกษียณ 

 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………………………………..…..…………………...…. 
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3. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรลงทุน 
1. สาขาวิชาที่ลกูคา้ส าเร็จการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพที่ท่านไดร้บัเก่ียวขอ้งกบัการเงินการลงทุนหรือไม่ (เช่น การบญัชี/บริหาร  

เศรษฐศาสตร ์ การเงินการธนาคาร การบรหิารความเสีย่งทางการเงิน / CFA CISA CFP เป็นตน้) 
เก่ียวขอ้งกบัการเงินการลงทนุ ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเงินการลงทนุ 

2. ลกัษณะงานท่ีลกูคา้เคยท าหรอืท าอยูใ่นปัจจบุนัเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในตลาดทนุหรอืไม ่(เช่น งานประกนัภยั บญัชี บรหิารความ
เสีย่งทางการเงิน ผูจ้ดัการกองทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์วาณิชธนากร เป็นตน้) 

เก่ียวขอ้ง ไมเ่ก่ียวขอ้ง  

3. ลกูคา้มีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑท์ี่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอ้น (เช่น กองทุนรวมน า้มัน , กองทุนรวมที่มี 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่มีกลยทุธแ์บบซบัซอ้น, Hedge Fund, กองทนุรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยวิธีค านวณ
ผลตอบแทนผนัแปรไปตามสตูรการค านวณ หรือตราสารหนีท้ี่มีความเสี่ยงสงูหรือซบัซอ้นเช่น ตราสารดอ้ยสิทธิ Basel III หุน้กูท้ี่ 
ไมม่ีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ เป็นตน้) 

มีประสบการณก์ารลงทนุ ไมม่ีประสบการณก์ารลงทนุ 

4. ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

รำยได้ต่อเดือน(บำท) 
 < 8,000  8,001 – 15,000  15,001 – 30,000  30,001 – 50,000  50,001 – 100,000 
 100,001 – 500,000  500,001 – 1,000,000  1,000,001 – 4,000,000  4,000,001 – 10,000,000  >10,000,000 

แหล่งที่มำของรำยได้ (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 เงินเดือน  มรดก  เงินออม  การลงทนุ  เงินเกษียณ  ประกอบธุรกิจ 

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………….……..………………………………………..…………..……... 

ประเทศของแหล่งที่มำของรำยได้/เงนิลงทุน  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบ)ุ ………………..……………….......... 

5. สถำนภำพสมรส 
สถานภาพ  โสด  สมรส (โปรดระบขุอ้มูลคู่สมรส) 

ช่ือ - สกลุ (ไทย) ……................................................................................................................................................................. ..................... 

ช่ือ - สกลุ (องักฤษ) ….................................................................................................................................................................... 

6. บัญชีธนำคำรส ำหรับรับเงนิปันผล (E-Dividend) และรับเงนิที่ถอนจำกบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์5 

ธนาคาร …………………………….……………………………………. สาขา .………………………………...…………………………. 

เลขที่บญัชี …………………………………………………………………............................................................................................. 
  

                                                 
5 บญัชีธนาคารส าหรบัรบัเงินปันผล และรบัเงินท่ีถอนจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ผูถื้อหลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบคุคลเดียวกนั 
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7. แบบแสดงตนทั่วไป 

ท่ำนเป็นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง6 หรือเป็นสมำชิกในครอบครัว7หรือเป็นผู้ใกล้ชดิ8กับบุคคลที่มีสถำนภำพทำง
กำรเมือง หรือไม่ 

 ใช ่(โปรดระบ)ุ ต าแหนง่ทางการเมือง …………..................................................................................…………  ไมใ่ช ่

ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของบัญชี และเป็นผู้รับประโยชนท์ี่แทจ้ริง9 จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยใ์นบัญชนีี้   ใช ่  ไมใ่ช ่

กรณไีม่ใช่ โปรดระบผูุร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ9 

 นาย/Mr.  นาง/Mrs.   นางสาว/Miss   อื่น ๆ ................................................................................................................. 

  Other ................................................................................................................ 

ช่ือ - สกลุ (ไทย) …….................................................................................................................................................................. 

ช่ือ - สกลุ (องักฤษ) …................................................................................................................................................................. 

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ปิดบญัชี  คูส่มรส  เครอืญาติ  เพื่อน  บตุร  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ......................................................... 
  

                                                 
6 บุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประมุขแห่งรฐัหรือรฐับาล รฐัมนตรี 
เจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของรฐั ศาล องคก์รอิสระ องคก์รอยัการ หรือทหาร ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั ผู้ มีบทบาทส าคญัในพรรคการเมือง  
ผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักลา่วในองคก์ารระหว่างประเทศ และผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งเทียบเทา่ระดบัดงักลา่ว 

7  สมำชิกในครอบครัว หมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผูร้บับุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม (2) พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพ่ีนอ้งร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกนั  
(3) คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรสของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองหรือของบคุคลตาม (1) หรือ (2) 

8 ผู้ใกล้ชิด หมายถึง (1) ผูท่ี้ดแูลทรพัยส์ินและผลประโยชนข์องบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งหรือมีความเก่ียวขอ้งทางการเมือง (2) ผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบุค คลท่ีด ารง
ต าแหน่งหรือมีความเก่ียวขอ้งทางการเมือง 

9 ผู้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้รงิ หรือมีอ านาจควบคมุการการท าธุรกรรม หรือบคุคลท่ีลกูคา้ท าธุรกรรมแทน 
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แบบประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ 

ค ำถำมข้อ 1 - 10 ใช้เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 
1. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ

ก. ตัง้แต ่60 ปีขึน้ไป ข. 45 - 59 ปี ค. 35 - 44 ปี ง. นอ้ยกวา่ 35 ปี 
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระทางการเงินและคา่ใชจ้า่ยประจ า เช่น คา่ผอ่นบา้น รถ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั และคา่เลีย้งดคูรอบครวัเป็นสดัสว่นเทา่ใด  

ก. มากกวา่รอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด ข. ระหวา่งรอ้ยละ 50 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด   
ค. ระหวา่งรอ้ยละ 25 ถึงรอ้ยละ 50 ของรายไดท้ัง้หมด ง. นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของรายไดท้ัง้หมด 

3. ทา่นมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร 
ก. มีทรพัยส์นินอ้ยกวา่หนีส้นิ ข. มีทรพัยส์นิเทา่กบัหนีส้นิ 
ค. มีทรพัยส์นิมากกวา่หนีส้นิ ง. มีความมั่นใจวา่มีเงินออมหรอืเงินลงทนุเพยีงพอส าหรบัการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้ 

4. ทา่นเคยมีประสบการณห์รอืมีความรูใ้นการลงทนุในทรพัยส์นิกลุม่ใดตอ่ไปนีบ้า้ง (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พนัธบตัรรฐับาลหรอืกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล 
ค. หุน้กูห้รอืกองทนุรวมตราสารหนี ้ ง. หุน้สามญัหรอืกองทนุรวมหุน้หรอืสนิทรพัยอ์ื่นท่ีมีความเสีย่งสงู 

5. ระยะเวลาที่ทา่นคาดวา่จะไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนี ้  
ก. ไมเ่กิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกวา่ 5 ปี 

6. วตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุของทา่นคือ 
ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดร้บัผลตอบแทนสม ่าเสมอแตต่ ่าได ้
ข. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สม ่าเสมอแตอ่าจเสีย่งที่จะสญูเสยีเงินตน้ไดบ้า้ง 
ค. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สงูขึน้แตอ่าจเสีย่งที่จะสญูเสยีเงินตน้ไดม้ากขึน้ 
ง. เนน้ผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาวแตอ่าจเสีย่งที่จะสญูเงินตน้สว่นใหญ่ได ้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ดา้นลา่ง ทา่นเตม็ใจทีจ่ะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากทีส่ดุ 

 ก. กลุม่การลงทนุท่ี 1 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน 2.5% โดยไมข่าดทนุเลย 
 ข. กลุม่การลงทนุท่ี 2 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 1% 
 ค. กลุม่การลงทนุท่ี 3 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจมีผลขาดทนุไดถ้งึ 5% 
 ง. กลุม่การลงทนุท่ี 4 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจมีผลขาดทนุไดถ้งึ 15% 

8. ถา้ทา่นเลอืกลงทนุในทรพัยส์นิท่ีมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมากแตม่ีโอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั ทา่นจะรูส้กึอยา่งไร  
ก. กงัวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทนุ ข. ไมส่บายใจแตพ่อเขา้ใจไดบ้า้ง 
ค. เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึง่ ง. ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงูและหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดร้บัสงูขึน้ 

9. ทา่นจะรูส้กึกงัวล/รบัไมไ่ดเ้มื่อมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมกีารปรบัตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 
ก. 5% หรอื นอ้ยกวา่ ข. มากกวา่ 5% - 10% ค. มากกวา่ 10% - 20% ง. มากกวา่ 20% ขึน้ไป 

10.  หากปีที่แลว้ทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบวา่มลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลอื 85,000 บาท ทา่นจะท าอยา่งไร 
ก. ตกใจและตอ้งการขายการลงทนุท่ีเหลอืทิง้ 
ข. กงัวลใจและจะปรบัเปลีย่นการลงทนุบางสว่นไปในทรพัยส์นิท่ีเสีย่งนอ้ยลง 
ค. อดทนถือตอ่ไปได ้และรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา 
ง. ยงัมั่นใจเพราะเขา้ใจวา่ตอ้งลงทนุระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดมิเพื่อเฉลีย่ตน้ทนุ 

ค ำถำมข้อ 11 - 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรให้ค ำแนะน ำ (ไม่น ามาคดิคะแนน) 
ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในอนุพนัธแ์ละหุน้กูท้ี่มีอนุพนัธแ์ฝงโดยตรงเท่ำน้ัน 
11. หากการลงทนุในอนพุนัธแ์ละหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงประสบความส าเรจ็ ทา่นจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราที่สงูมาก แตห่ากการลงทนุ

ลม้เหลว ทา่นอาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมดและอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิม่บางสว่น ทา่นยอมรบัไดเ้พียงใด 
ก. ไมไ่ด ้ ข. ได ้

ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในตำ่งประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเสีย่งในการลงทนุแลว้ ทา่นสามารถรบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดเ้พยีงใด 

ก. ไมไ่ด ้ ข. ได ้
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แบบประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ 

ผลกำรประเมิน 
ผลการค านวณ10 คะแนน 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ประเภทตรำสำรทีส่ำมำรถลงทุนได้ 

น้อยกว่ำ 15 ระดับ 1: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ต ่ำ 

หมายความว่า ท่านตอ้งการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอ้ย ไม่ตอ้งการความเส่ียง และมีวตัถุประสงคก์าร
ลงทนุในระยะสัน้ๆ 

 เงินฝาก > 60% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 60% 
 ตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีไม่มีความซับซ้อนอายุไม่เกิน 1 ปี  
และ Long-term rating เป็น AAA  < 40% 

 ตราสารทนุ11 < 10% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 

ต้ังแต่ 
15 – 21 

ระดับ 2: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง
ค่อนข้ำงต ่ำ  

หมายความว่า  ท่านเ ป็นผู้ล งทุน ท่ี รับความ เ ส่ียง ได้น้อย  
เนน้ปกปอ้งเงินลงทนุ โดยมุ่งหวงัรายไดส้ม ่าเสมอจากการลงทนุ 

 เงินฝาก < 30% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 30% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้น และมี Long-term 

rating ตัง้แต ่A ขึน้ไป < 60% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้นอายุไม่เกิน 1 ปี และ 

Long-term rating เป็น BBB < 50% 
 ตราสารทนุ11 < 20% 
 ตราสารอนพุนัธ ์12< 10% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 -4 
 หุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝงท่ีมีประกนัเงินตน้เท่ากบั 100% และ rating 
เป็น AAA 

ต้ังแต่ 
22 – 29 

ระดับ 3: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง  

หมายความว่า ท่านสามารถยอมรบัมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็น
ครัง้คราวได ้

 เงินฝาก < 10% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 15% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้น Long-term rating 
ตัง้แต ่BBB ขึน้ไป < 50% 

 ตราสารทนุ11 < 40% 
 ตราสารอนพุนัธ1์2 < 20% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 – 5 
 หุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝงท่ีมีประกนัเงินตน้เทา่กบั 100% และ rating 
ตัง้แต ่AA ขึน้ไป 

 หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีมีประกันเงินต้นน้อยกว่า 100% และ 
rating เป็น AAA 

                                                 
10 วิธีค านวณระดบัความเสี่ยง: รวมคะแนนจากค าตอบท่ีเลือกในขอ้ 1 - 10 (เช่น ค าตอบ (1) เท่ากบั 1 คะแนน ค าตอบ (2) เท่ากบั 2 คะแนน) ส  าหรบัขอ้ 4 หากมีหลายค าตอบ จะเลือกค าตอบท่ี

คะแนนสงูสดุมานบัรวมคะแนน โดยคะแนนรวมจะแสดงในตารางผลการประเมิน 
11 ตราสารทนุ หมายถึง หลกัทรพัยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรพัยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

12 ตราสารอนพุนัธ ์หมายถึง สินคา้โภคภณัฑ,์ ฟิวเจอรส์และออปชั่น 
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คะแนน ประเภทนักลงทุน ประเภทตรำสำรทีส่ำมำรถลงทุนได้ 

ต้ังแต่ 
30 – 36 

ระดับ 4: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้สูง 

หมายความว่า ท่านยอมรบัความเส่ียงไดสู้ง รบัความผนัผวนของ
ตลาดได ้และสามารถยอมรบัการขาดทนุได ้โดยมุ่งหวงัการเติบโต
ของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว 

 เงินฝาก < 15% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 10% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้น Long-term rating 
ตัง้แต ่BBB ขึน้ไป < 40% 

 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซับซอ้นอายุน้อยกว่า 5 ปี 
และLong-term rating เป็น BB < 40% 

 ตราสารทนุ11 < 50% 
 ตราสารอนพุนัธ1์2 < 30% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 – 7 
 หุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝงท่ีมีประกนัเงินตน้เทา่กบั 100% และ rating 
ตัง้แต ่BBB ขึน้ไป 

 หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีมีประกันเงินต้นน้อยกว่า 100% และ 
rating ตัง้แต ่A ขึน้ไป 

 ตราสารหนีท่ี้มี Investment Grade: ตราสารหนีท่ี้ครบก าหนด 
ไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท  (Perpetual bond)/ตราสารหนี ้
ดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุน (Basel III)/ตราสารดอ้ยสิทธิ 
เ พ่ือนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย  (Insurance 
capital bond)/ต ร าส า ร ห นี้กึ่ ง ทุ น  (Hybrid Bond) ท่ี เ ป็ น 
Investment grade 

ต้ังแต่ 

37 ขึน้ไป 

ระ ดับ  5: นั กล ง ทุนประ เภทยอม รับควำม เสี่ ย ง ไ ด้ 
สูงมำก 

หมายความว่า ทา่นตอ้งการไดร้บัโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนสูง 
แมจ้ะมีความเส่ียงสงูและยอมรบัการขาดทนุไดใ้นระดบัสงูพอควร 

 เงินฝาก < 5% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 5% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้น Long-term rating 
ตัง้แต ่C ขึน้ไป/Non-investment grade < 30% 

 ตราสารทนุ11 > 50% 
 ตราสารอนพุนัธ1์2 < 40% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 – 8+ 
 หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีมีประกันเงินต้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

100% แล ะ มี  rating ตั้ ง แ ต่  BBB ขึ ้น ไ ป /Non-investment 
grade/Unrated 

 ตราสารหนี้ ท่ี มี  Investment Grade และ  Non-investment 
Grade: ตราสารหนีท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท 
(Perpetual bond)/ตราสารหนีด้อ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุน 
(Basel III)/ตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของบริษัท
ประกันภัย  (Insurance capital bond) /ตราสารหนี้กึ่ ง ทุน 
(Hybrid Bond) 
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ค ำเตอืน 

 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ (Customer Risk Profile) ชุดนี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหล้กูคา้รบัทราบความเหมาะสมในการ
ลงทุนที่ตนเองยอมรับได้ และรับทราบค าแนะน าเบื ้องต้นในการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) โดยสัดส่วน 
การจดัสรรการลงทนุท่ีแสดงในแบบประเมินนีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจดัสรรการลงทนุตามผลการประเมินท่ีได ้ 

 การลงทนุมีความเสีย่ง ดงันัน้ ก่อนตดัสนิใจลงทนุ ลกูคา้ควรศกึษาขอ้มลูและพิจารณาปัจจยัอื่นในการวางแผนการลงทนุ เช่น ฐานะทาง
การเงิน วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ ระยะเวลาในการใชเ้งิน เป็นตน้ หรอืปรกึษาผูแ้นะน าการลงทนุเพื่อรบัค าแนะน าที่เหมาะสมตอ่ไป 

 ลกูคา้ยินยอมใหข้อ้มลูแก่บริษัท และ/หรือเจา้หนา้ที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของ
ลกูคา้ และลกูคา้รบัทราบวา่ไดท้ าแบบสอบถามนีเ้พื่อประโยชนใ์นการรบัทราบความเหมาะสมในการลงทนุและค าแนะน าเบือ้งตน้ใน
การจดัสรรการลงทนุของตนเอง  

 ลกูคา้รบัรองและยืนยนัวา่ขอ้มลูที่ไดใ้หไ้วเ้ป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้นไมท่ าใหบ้คุคลใดส าคญัผิดในสาระส าคญั 

 ระดบัความเหมาะสมในการลงทนุของลกูคา้ประเมินจากขอ้มลูที่ลกูคา้แจง้แก่บริษัท และ/หรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทเท่านัน้ ทัง้นี ้ มิได้
เป็นการแสดงว่า บริษัทรบัรองถึงความถกูตอ้งแทจ้ริง ความครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มลูของลกูคา้ที่ลกูคา้ไดแ้จง้ และผล
การประเมินดงักลา่ว 

 เมื่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทท าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึง 
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลกูคา้และค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจัดสรรการลงทุน ถือว่าลกูคา้รบัทราบผลการ
ประเมินของตนเองและลูกคา้รบัทราบระดับความเหมาะสมในการลงทุน รวมทัง้ค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจัดสรรการลงทุน (ซึ่ง
ประมวลผลจากขอ้มลูที่ลกูคา้ใหก้บับรษัิท และ/หรอืเจา้หนา้ที่ของบรษัิท) ของตนแลว้ 

 ลกูคา้ควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนและเอกสารขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง (รวมทัง้ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทุน
และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผูท้ี่สามารถใหค้  าแนะน าการลงทนุแก่ลกูคา้ได)้ ใหร้อบคอบถ่ีถว้นควบคู่กบัการศึกษาผลการ
ประเมินระดบัความเหมาะสมในการลงทนุเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัย ์สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตราสารหรือการ
ลงทนุประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกบัตนเองแลว้จึงตดัสนิใจลงทนุ ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทุนหรอืตราสารที่ไดร้บัจากตวัแทนของบรษัิท 
(ถา้มี) เป็นเพียงขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจการลงทนุของลกูคา้เทา่นัน้ 

 การลงทนุขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของลกูคา้เอง ซึ่งไม่ผกูพนักบัผลการประเมินของลกูคา้ และอาจมิไดเ้ป็นไปตามระดบัความเหมาะสม
ในการลงทนุที่ไดร้บั รวมทัง้อาจไม่เป็นไปตามค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจดัสรรการลงทนุตามแบบประเมินนี ้รวมทัง้ ลกูคา้ยินยอมรบั
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทนุ ในกรณีที่ลกูคา้ตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี่ยงที่สงูกว่าระดบัความ เหมาะสมในการลงทนุจากผล
ประเมิน ถือวา่ลกูคา้ตกลงที่จะยินยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนนัน้เอง ลกูคา้ยอมรบัวา่การด าเนินการลงทนุของลกูคา้อาจไมเ่ป็นไป
ตามผลการประเมินและอาจไมแ่นน่อนและสามารถเปลีย่นแปลงไปจากผลการประเมินได ้

 บริษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ จะใหข้อ้มูลเก่ียวกับลกัษณะและความเสี่ยงของตราสารนัน้ๆ เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของลกูคา้เทา่นัน้ 

 บริษัท ผูบ้ริหาร รวมทัง้พนกังาน เจา้หนา้ที่ของบริษัท ไม่มีความรบัผิด ภาระ หรือหนา้ที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการลงทนุ
ของลกูคา้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลกูคา้ ตวัอย่างค าแนะน า
เบือ้งต้นในการจัดสรรการลงทุน ผลการประเมิน และข้อมูลที่เ ก่ียวข้อง โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  
แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีไวเ้พื่อบรกิารเฉพาะนกัลงทนุในประเทศไทยเทา่นัน้ ซึ่งลกูคา้ไดอ้า่นค า
เตือนขา้งตน้และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งแลว้และลกูคา้ไดเ้ขา้ใจและตกลงตามค าเตือนและขอ้ตกลงที่เก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 
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สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนเพือ่ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 

สัญญานี ้ท า ขึ ้น ที่  บ ริ ษั ทหลักทรัพย์  กสิก ร ไทย  จ ากัด  (มหาชน)  เมื่ อ วันที่ ______________________________________ 
ระหวา่ง_____________________________________________________________________ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ลกูคา้” ฝ่ายหนึง่ กบั 
บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลกูคา้ประสงคใ์หบ้รษัิทท าการเป็นตวัแทน
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ลกูคา้และบรษัิทจึงตกลงท าสญัญากนัดงัมีขอ้ความตอ่ไปนี ้

1. ค าจ ากัดความ 

1.1  เวน้แตจ่ะนิยามไวเ้ป็นอยา่งอื่นในสญัญานี ้ใหน้ าค าที่ไดน้ิยามไวใ้นพระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 ตามที่ไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ และใหน้ าค าที่ไดน้ิยามไวใ้นประกาศของ ก.ล.ต. มาใชบ้งัคบัตามสญัญานี  ้

1.2 ในสญัญานี ้ค าวา่ 

“ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมายความวา่ บรษัิท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ
ใหห้มายความรวมถึงศนูยซ์ือ้ขายสญัญาลว่งหนา้ที่ไดร้บัใบอนญุาตจาก ก.ล.ต. ดว้ย 

“ส านักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากัด และใหห้มายความรวมถึง
ส านกัหกับญัชีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่ไดร้บัใบอนญุาตจาก ก.ล.ต. ดว้ย 

“สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมายความวา่ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้จดัใหม้ีการซือ้ขาย 

“ค าสั่งซือ้” หมายความว่า ค าเสนอซือ้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
ภายใตบ้ทบญัญตัิของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

“ค าสั่งขาย” หมายความว่า ค าเสนอขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด 
ภายใตบ้ทบญัญตัิของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

“การซือ้ขาย” หมายความว่า ค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าซึ่ งได้รับการยืนยัน 
การซือ้ขายจากตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แลว้ และภายใตบ้ทบญัญตัิของกฎระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้ง 

“หลักประกัน” หมายความว่า หลกัประกันเริ่มตน้ (Initial Margin) และ/หรือ หลกัประกันรกัษาสภาพ 
(Maintenance Margin) และ/หรือ หลกัประกนัสว่นเพิ่ม (Additional Margin) และ/หรอื 
หลกัประกนัอื่นใดที่บริษัทก าหนดและเรียกเก็บจากลกูคา้ เพื่อเป็นประกนัในการปฏิบตัิ
ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรือ สญัญานี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บริษัท
ก าหนด ภายใตบ้ทบญัญตัิของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

“หลักประกันเร่ิมต้น” 
(Initial Margin) 

หมายความวา่ ทรพัยส์นิขัน้ต ่าที่ลกูคา้ตอ้งวางไวเ้ป็นประกนัหรอืตอ้งช าระส าหรบัการซือ้
ขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า ในอัตรา และ/หรือ มูลค่าตามที่  ก.ล.ต. และ/หรือ  
ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื ส านกัหกับญัชี และ/หรอื บรษัิทก าหนด (แลว้แต่
จ านวนใดจะสูงกว่า) ทัง้นี ้ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  และ/หรือ 
ส านกัหกับญัชี และ/หรอื บรษัิทอาจเปลีย่นแปลงอตัรา และ/หรอื มลูคา่ดงักลา่วไดต้ามที่
เห็นสมควร โดยไมจ่ าตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ 
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“ห ลั ก ป ร ะ กั น รั ก ษ า ส ภ า พ ”
(Maintenance Margin) 

หมายความว่า ทรพัยส์ินขัน้ต ่าที่ลกูคา้ตอ้งด ารงไวต้ลอดเวลาที่มีฐานะสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้เพื่อเป็นประกนัหรอืเพื่อช าระส าหรบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ในอตัรา 
และ/หรือ มูลค่าตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  และ/หรือ  
ส านกัหกับญัชี และ/หรือ บริษัทก าหนด (แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกวา่) ทัง้นี ้ก.ล.ต. และ/
หรือ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  และ/หรือ ส านักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทอาจ
เปลี่ยนแปลงอตัรา และ/หรือ มูลค่าดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควร โดยไม่จ าตอ้งแจง้ให้
ลกูคา้ทราบลว่งหนา้ 

“หลักประกันส่วนเพิ่ม” 
(Additional Margin) 

หมายความว่า ทรพัยส์ินที่ลกูคา้ตอ้งวางไวเ้ป็นประกนัหรือตอ้งช าระส าหรบัการซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อย่างอื่นนอกเหนือจากหลกัประกนัเริ่มตน้ ( Initial Margin) และ
หลกัประกนัรกัษาสภาพ (Maintenance Margin) ในอตัรา และ/หรอื มลูคา่ตามที่ ก.ล.ต. 
และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  และ/หรือ ส านักหักบัญชี และ/หรือ บริษัท
ก าหนด (แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) ทั้งนี ้ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ และ/หรือ ส านักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ 
มลูคา่ดงักลา่วไดต้ามที่เห็นสมควร โดยไมจ่ าตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ 

“หลักประกันปิดฐานะ”  
(Force Close Margin) 

หมายความวา่ ระดบัมลูคา่ทรพัยส์นิของลกูคา้ซึง่ก าหนดไวเ้พื่อเป็นเกณฑส์ าหรบักรณีที่
บรษัิทบงัคบัปิดสถานะสญัญา และ/หรอื บงัคบัช าระหนี ้

“ลูกค้า” หมายความรวมถึงบุคคลที่ลูกค้ามอบหมายโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายใหม้ีอ  านาจ
กระท าการใดๆ ตามสญัญานีแ้ทนลกูคา้ดว้ย 

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า พระราชบัญญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ.2546 ตามที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติมเป็นคราวๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งที่ ออกโดย ก.ล.ต.หรือ 
ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ หรือส านกัหกับญัชี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบซึ่งใช้
บงัคบักบัสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรือสินคา้ หรือตวัแปร ตามที่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ตอ่ไป 

“ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“วันท าการ” หมายความวา่ วนัท่ีตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้และส านกัหกับญัชีเปิดท าการตามปกติ 

“ผู้ รับประโยชน์จากการซื้อขาย
สัญญาของลูกค้า” 

หมายความว่า บุคคลที่มีคุณสมบตัิ และ/หรือ ลกัษณะตามที่ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
ซึง่อาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ (ซึง่ในขณะท าสญัญานี ้หมายถึง  
(1)  ผูร้บัประโยชนห์รอืรว่มรบัประโยชนจ์ากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(2)  ผูม้ีอ  านาจควบคมุการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอื  
(3)  ผูใ้หก้ารสนบัสนนุทางการเงินเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหรอืการช าระหนีท้ี่เก่ียวกบั

หรือเนื่องจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ทัง้นี ้ไม่ว่าการรบัประโยชน ์การ
ควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึน้จากข้อตกลง ความเข้าใจ 
ความสมัพนัธใ์นดา้นใดดา้นหนึง่หรอืโดยประการอื่น) 
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2. ข้อก าหนดและเงือ่นไขทั่วไป 

2.1 ลกูคา้ตกลงแตง่ตัง้และมอบอ านาจใหแ้ก่บริษัทเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และใหม้ีอ  านาจในการกระท าการใดๆ 
เก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แทนและในนามของลกูคา้ ตลอดจนกระท าการอื่นใดที่จ  าเป็นที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญา 
ซือ้ขายลว่งหนา้และสนิคา้หรือตวัแปร และใหบ้รษัิทมีอ านาจแตง่ตัง้ตวัแทนช่วง หรอืมอบหมายใหบ้คุคลใดด าเนินการโดยถือเอา
สัญญานีเ้ป็นหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอ านาจ และบริษัทตกลงรับการแต่งตัง้และมอบอ านาจดังกล่าว โดยลูก ค้าตกลงว่า 
จะไมย่กเลกิขอ้ตกลงในสญัญานีห้รอืเพิกถอนอ านาจที่ลกูคา้ไดใ้หไ้วแ้ก่บรษัิทไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เวน้แตล่กูคา้ไดช้ าระหนีท้ี่
เก่ียวเนื่องกบัสญัญานีห้รอืหนีอ้ื่นใดที่มีกบับรษัิทครบถว้นแลว้ 

การมอบอ านาจตามวรรคก่อน ใหร้วมถึงการมอบอ านาจใหบ้รษัิทกระท าการดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ตรวจสอบและแกไ้ขผลประโยชนอ์ื่นใดเก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้และ
สนิคา้หรอืตวัแปรใหแ้ก่ลกูคา้ 

(2) ใชส้ทิธิในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้และสินคา้หรอืตวัแปรใดๆ ใหก้บัลกูคา้ตามสทิธิที่ลกูคา้มีอยู ่ ในกรณีที่บรษัิทไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นวา่เป็นการท าเพื่อประโยชนข์องลกูคา้ 

(3) ทวงถามหรือรบัช าระหรือช าระเงิน และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซื ้อขาย
ลว่งหนา้และสนิคา้หรอืตวัแปร 

(4) รบัหรอืวางหลกัประกนัตอ่บรษัิท และ/หรอื ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื ส านกัหกับญัชี 

(5) ท าการใดๆ ตามที่ไดร้บัมอบอ านาจในนามของลกูคา้กบับริษัทในนามของบริษัทเอง หรือในฐานะที่บริษัทเป็นตวัแทนของ
บคุคลภายนอกไดด้ว้ย 

(6) การหักช าระและการน าส่งภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ และกระท าการอื่นใดบรรดาที่จ าเป็นและสมควร  
เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ไดร้บัมอบอ านาจไวต้ามสญัญานี ้

การที่บริษัทกระท าการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี ้ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระท าของลูกคา้เอง  
โดยลกูคา้จะไมป่ฏิเสธความรบัผิดและจะไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นแตป่ระการใดทัง้สิน้ 

2.2 สญัญานีม้ีผลผกูพนัคู่สญัญาโดยไมม่ีก าหนดระยะเวลา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประสงคจ์ะเลกิสญัญานี ้จะตอ้งบอกกลา่ว
ใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทก าหนด โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  
7 (เจ็ด) วนั และการเลิกสญัญานีไ้ม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและหนา้ที่ของคู่สญัญา ซึ่งไดม้ีขึน้ก่อนการบอกเลิกสญัญานี ้ 
จะมีผล ทัง้นี ้ในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่บริษัทไดร้บัการบอกกลา่ว จนถึงวนัที่สญัญามีผลยกเลิกตามวรรคนี ้ลกูคา้ตกลงยินยอมให้
สิทธิบริษัทในการใช้ดุลพินิจเพื่อสั่งพักหรือระงับการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ของลูกค้าได ้โดยลูกคา้จะไม่เรียกรอ้ง
คา่เสยีหายใดๆ จากบรษัิท 

ในกรณีที่ลกูคา้ประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญา และลกูคา้ยงัมีหนีส้นิคา้งช าระอยูก่บับรษัิท ลกูคา้ตกลงใหบ้รรดาหนีท้ัง้ปวงที่ลกูคา้มี
อยูก่บับรษัิทถึงก าหนดช าระทนัที และลกูคา้ตกลงจะช าระหนีท้ัง้จ านวนใหแ้ก่บรษัิททนัที ทัง้นี ้ใหส้ญัญาสิน้ผลบงัคบัใชน้บัตัง้แต่
วนัท่ีลกูคา้ไดป้ฏิบตัิการช าระหนีค้รบถว้นแลว้ 

ในกรณีที่สญัญานีส้ิน้สดุลงไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตกลงใหบ้ริษัทมีสิทธิโอนฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้หรือลา้งฐานะ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ไดต้ามที่บริษัทเห็นสมควร และในกรณีที่บริษัทใชส้ิทธิลา้งฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ใหน้ า
ความในขอ้ 7. มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 
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2.3 ลูกคา้ตกลงช าระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่บริษัทตามอตัราและวิธีการที่บริษัทก าหนด รวมทัง้ค่าภาษีอากร ค่าอากรแสตมป์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไดต้ามที่
เห็นสมควร โดยไมจ่ าตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ และในกรณีที่ลกูคา้ช าระคา่ธรรมเนียมดว้ยเช็ค ใหถื้อวา่ลกูคา้ช าระเงินแลว้
ในวนัท่ีบรษัิทเรยีกเก็บเงินตามเช็คดงักลา่วไดแ้ลว้ 

2.4 ในกรณีที่ลกูคา้ไมช่ าระเงิน และ/หรอื ไมช่ าระคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่ถึงก าหนดช าระ หรอืที่บรษัิทไดท้วงถามแลว้ 
หรือไม่ช าระคา่เสยีหาย หรือไม่ช าระหนีส้ินใดๆ ตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ สญัญานี ้รวมทัง้คา่ใชจ้่ายในการทวงถาม 
การฟ้องรอ้งด าเนินการบงัคบัและค่าทนายความ ใหถื้อว่าลกูคา้เป็นหนีบ้ริษัทและตอ้งเสียดอกเบีย้ใหแ้ก่บริษัทในอตัราสงูสดุที่
บริษัทประกาศก าหนดภายใตป้ระกาศกระทรวงการคลงัเรื่อง อตัราสงูสดุของดอกเบีย้ที่สถาบนัการเงินอาจคิดไดจ้ากผูกู้ย้ืม และ
อตัราดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามที่บรษัิทจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “อตัราสงูสดุ” นบัแตว่นัท่ีผิดนดั
ช าระหนีจ้นกวา่ลกูคา้จะช าระเสรจ็สิน้ 

2.5 ลกูคา้ไดร้บัทราบและตกลงผกูพนัต่อบริษัทตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งที่ประกาศใชอ้ยูใ่นขณะท าสญัญานี ้ และ/หรือ ในอนาคต 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ลกูคา้ตกลงผูกพนักฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ 
ขอ้ตกลงในสญัญานี ้ท่ีมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัที เวน้แตบ่รษัิทจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

2.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ โดยมี
วัตถุประสงคท์ี่จ าเป็นเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้า การด าเนินการตามค าขอของลูกค้าก่อนให้บริการ การมอบหมาย
งานให้ผู้อื่นด าเนินการแทนบริษัทเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร  
งานติดตามทวงถาม เป็นต้น การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของ
บริษัท ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร่์วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/
หน้าที่ ผู้รับโอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing และยนิยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทดังกล่าว เก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงคด์ังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ 
ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซตข์องบริษัท www.kasikornsecurities.com/th/policy/privacy 

ในกรณีที่ลูกค้ามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัทเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ข้างต้น ลูกค้าขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑอ์ื่นทางกฎหมายในการ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่บริษัท และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว 

2.7  ลกูคา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูตามที่ลกูคา้ระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ ขอ้มลูใดๆ ที่ ลกูคา้แจง้ไว้
กบับรษัิทเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นความจรงิทกุประการ 

และในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงขอ้มลูของลกูคา้ตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคก่อน ลกูคา้มีหนา้ที่ตอ้งแจง้ขอ้มลูที่เปลีย่นแปลงดงักลา่ว
ใหแ้ก่บริษัททราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทก าหนดทนัที และบริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
ของลกูคา้ที่เกิดจากการท่ีลกูคา้ละเลยไมป่ฏิบตัิตามหนา้ที่ดงักลา่ว 
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2.8 บรษัิทจะรายงานรายการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้พรอ้มทัง้รายละเอียดตา่งๆ ใหแ้ก่ลกูคา้ทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
บริษัทก าหนด ภายใตบ้ทบญัญัติของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากลกูคา้ไม่ไดท้กัทว้งความผิดพลาด ความไม่สมบรูณ ์หรือ
เพิกเฉยไม่ตอบกลบัใหบ้ริษัททราบภายใน 3 (สาม) วนันบัแต่ไดร้บัรายงานดงักล่าว ใหถื้อว่ารายงานนัน้สมบรูณแ์ละถูกตอ้ง 
ลูกคา้เห็นชอบกับรายงานที่บริษัทแจ้งใหท้ราบทุกประการ โดยไม่สามารถใช้สิทธิโตแ้ยง้หรือเรียกรอ้งค่าเสียหายอย่างใดๆ   
จากบรษัิท 

2.9 บรรดาการติดต่อ หนงัสือติดต่อ และ/หรือ หนงัสือบอกกลา่วทัง้หลายที่จะติดต่อหรือสง่ใหแ้ก่ลกูคา้นัน้ ใหก้ระท าไดไ้ม่ว่าจะเป็น  
การแจง้ทางโทรศพัท ์โทรสาร ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส ์ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือใหค้นน าไปสง่เอง  
หากบริษัทไดต้ิดต่อไปยงัหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร ที่อยู่ของทางจดหมายอิเลคทรอนิกส ์(E-mail address) หรือสถานที่อยู่  
ที่ลกูคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทแลว้ใหถื้อว่ามีการบอกกลา่วหรือแจง้ใหแ้ก่ลกูคา้โดยชอบแลว้ ทัง้นีโ้ดยไม่ค านึงว่าลกูคา้จะไดร้บัแจง้
ดว้ยตนเองหรอืมีผูอ้ื่นรบัไวแ้ทนโดยชอบหรอืไม่ 

2.10 การที่บรษัิทยงัมิไดใ้ชส้ทิธิ อ านาจหรอืเอกสทิธิใดๆ ตามสญัญานีร้ะหวา่งบรษัิทกบัลกูคา้ในครัง้ใดๆ ไมเ่ป็นการลบลา้งหรอืสละสิทธิ 
อ านาจ หรือเอกสิทธิใดๆ ดงักลา่ว และการใชส้ิทธิใดๆ เพียงครั้งเดียวหรือบางสว่น ไม่ถือว่าเป็นการตดัสิทธิในการที่บริษัทจะใช้
สทิธิ อ านาจ เอกสทิธิตามสญัญานีจ้นครบถว้น 

2.11 ในกรณีที่ขอ้ตกลงแห่งสญัญานีใ้นขอ้หนึ่งขอ้ใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าใหข้อ้ก าหนดใน  
สญัญานีใ้นสว่นท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัไดย้งัคงมีผลสมบรูณ ์และใชบ้งัคบัไดร้ะหวา่งคูส่ญัญาตอ่ไป 

2.12 ลกูคา้ตกลงใหค้  ารบัรองและความยินยอมแก่บรษัิทดงันี ้

(1) ลกูคา้ตกลงที่จะแจง้ และ/หรือ จดัหาขอ้มลูดงัต่อไปนี ้พรอ้มทัง้จดัท าค าชีแ้จง เพื่ออธิบายหรือขยายความเก่ียวกบัขอ้มลู
ดงักลา่วใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ ส านกัหกับญัชี และ/หรือ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัท 
และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  และ/หรือ ส านักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. รอ้งขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ก) ขอ้มลูที่สามารถระบคุวามมีตวัตนที่แทจ้รงิของลกูคา้ และผูร้บัประโยชนจ์ากการซือ้ขายสญัญาของลกูคา้ 

(ข) วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ 

(ค) ขอ้มูลเก่ียวกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของลูกคา้ ไม่ว่าการซือ้ขายดงักล่าวจะกระท าผ่านบริษัทหรือไม่ 
ก็ตาม ตลอดจนขอ้มลูเก่ียวกบัการซือ้ขายสนิคา้ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่ลกูคา้ซือ้ขาย 

(ง) ในกรณีที่ลูกคา้เป็นผู้ด  าเนินการสั่งซือ้ขายเพื่อบุคคลหลายราย หรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
(omnibus account) ลกูคา้ยินยอมที่จะแจง้ จัดหา และจัดท าค าชีแ้จงเก่ียวกับขอ้มลูตาม (ก) (ข) และ (ค) ของ
บคุคลอื่นนัน้ทกุรายและทกุทอด ทัง้นี ้เฉพาะที่ลกูคา้รูห้รอืควรรูเ้นื่องจากการเป็นผูด้  าเนินการเช่นนัน้ 

(2) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิปฏิเสธค าสั่งซื้อ และ/หรือ ค าสั่งขายของลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ 
บอกเลิกสัญญานี้ และ/หรือ จ ากัดฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าและปริมาณการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
และ/หรือด าเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซือ้ขายสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และ/หรือ ส านักหักบัญชี และ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือ เม่ือบริษัทเห็นสมควรที่จะด าเนินการดังกล่าว 
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
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(ก) การซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของลูกค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคา
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(ค) ลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้ง และ/หรือ จัดหาข้อมูล และ/หรือ จัดท าค าชีแ้จงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็น
เท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญ 

(ง) ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงในค าขอเปิดบัญชี และ/หรือ สัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(จ) ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ 

(3) ลกูคา้ตกลงรบัผิดในบรรดาความเสยีหาย และ/หรอื คา่ใชจ้่ายใดๆ ที่บรษัิทไดร้บั อนัเนื่องมาจากการท่ีบรษัิทท าหนา้ที่ตาม
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื สญัญานี ้หรอือนัเนื่องมาจากการกระท าหรอืงดเวน้หรอืละเวน้กระท าการของลกูคา้หรือ
ตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับ อันเนื่องมาจาก  
การเรยีกรอ้งหรอืฟอ้งรอ้งโดยบคุคลอื่นใหบ้รษัิทตอ้งรบัผิดเก่ียวกบัสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื สญัญานี ้ซึง่มิไดเ้กิด
จากการกระท าหรือละเวน้กระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างรา้ยแรงของบริษัทหรือพนกังานหรือลกูจา้งของ
บรษัิทแตป่ระการใด 

(4) บริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่ลกูคา้ไดร้บั หากความสญูเสียและ/หรือความเสยีหาย
ดงักลา่วมีเหตจุากอคัคีภยั พาย ุการนดัหยดุงาน การก่อการจราจล การประทว้ง สงคราม การเขา้ควบคมุโดยอ านาจรฐั 
และขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัท และ/หรือ ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ ส านกัหกับญัชี 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว และข้อผิดพลาดเก่ียวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร  
หรือความลา่ชา้อนัเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบคุคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อปุกรณเ์ครื่องใช้
ขดัขอ้ง กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรือเหตสุดุวิสยัที่มีผลต่อการด าเนินการของบริษัท แต่ทัง้นี ้เหตแุห่งความเสียหายดงักลา่ว 
ตอ้งไมไ่ดเ้กิดขึน้จากความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของบรษัิทหรอืพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

(5) บรษัิทมีสทิธิบนัทกึเทปการสนทนาระหวา่งลกูคา้กบัพนกังานเจา้หนา้ที่ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิท ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีบรษัิทก าหนด 

(6) ลกูคา้จะไม่กระท าการ หรืองดเวน้หรือละเวน้กระท าการใดๆ อนัพึงกระท าเก่ียวกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
ที่บริษัทไดก้ระท าในฐานะตวัแทนสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ จนเป็นเหตใุหบ้ริษัท กรรมการ พนกังาน ลกูจา้งของ
บริษัทหรือบุคคลอื่นใดต้องถูกปรับ รับโทษ รับผิด หรือได้รับความเสียหายในเรื่องใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และ/หรอื ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบรษัิทก าหนดตามสญัญานี ้

(7) ใหท้รพัยส์นิของลกูคา้ซึง่อยูใ่นความครอบครองของบรษัิท เป็นหลกัประกนัการช าระหนีต้ามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/
หรือ สญัญานี ้และ/หรือ หนีอ้ื่นใดที่ลกูคา้มีอยู่กบับริษัท ทัง้นี ้แมว้่าบริษัทจะไดน้ าทรพัยส์ินของลกูคา้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่นฝากหรอืมอบหมายการครอบครองไวก้บับคุคลอื่นใดก็ตาม ใหถื้อวา่บรษัิทยงัมีสทิธิยดึถือทรพัยส์ินของลกูคา้เป็น
หลกัประกนัการช าระหนีข้องลกูคา้ไดต้อ่ไป 
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(8) บริษัทมีสิทธิบงัคบัช าระหนี ้และ/หรือ มีสิทธิหกักลบลบหนีข้องลกูคา้ไดจ้ากเงิน และ/หรือ ทรพัยส์ินของลกูคา้ที่อยู่ใน 
ความครอบครองของบริษัท รวมทั้งการน าทรัพย์สินดังกล่าวออกขายในตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  และ/หรือ  
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ โดยการขายทอดตลาด และ/หรือ โดยการซือ้ขายกบับคุคลอื่นใด เพื่อน าเงินที่ไดม้าช าระหนี ้
ของลกูคา้ที่มีอยูต่อ่บรษัิทในขณะนี ้และ/หรอื ที่จะมีตอ่ไปในภายหนา้ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ 

(9) ในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามค าสั่งซือ้ และ/หรอื ค าสั่งขาย ของลกูคา้นัน้ บรษัิทมีสทิธิที่จะซือ้หรอืขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้จากที่บรษัิทถืออยู ่และ/หรอื ในฐานะท่ีบรษัิทเป็นตวัแทน และ/หรอื นายหนา้ของผูอ้ื่นในเวลาเดียวกนัได้ 

(10) บรษัิทแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นอยา่งดีแลว้วา่ 

(ก) บริษัทจะไม่ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ใหแ้ก่ลกูคา้ที่กระท าการอนัอาจก่อใหเ้กิดการซือ้
ขายที่ผิดปกติ หรอือาจท าใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืมีลกัษณะที่อาจฝ่าฝืน
หรอืหลกีเลีย่งการปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) บริษัทจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตัิที่ดีของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (Good Practices) ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ สมาคมหน่วยงานที่ก ากับดูแลก าหนด และบริษัทจะ
ด าเนินการใหผู้บ้ริหาร ผู้แนะน าการผูล้งทุน พนกังานเจา้หนา้ที่ผูไ้ดร้บัมอบหมายของบริษัทปฏิบตัิตามแนวทาง
ดงักลา่วดว้ย 

(11) ลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะกระท าการดังต่อไปนี ้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  
หากปรากฏว่าค าสั่งซือ้ และ/หรือ ค าสั่งขายของลกูคา้นัน้มีลกัษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดสญัญา 
ซือ้ขายลว่งหนา้ หนงัสอืเวียนและค าสั่งของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอือาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่การท างานของ
ระบบการซือ้ขาย การด าเนินงานของบรษัิทหรอืตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอื สภาพการซือ้ขายโดยรวม 

(ก) แจง้มิใหบ้นัทกึค าสั่งซือ้ และ/หรอื ค าสั่งขายที่มีลกัษณะดงักลา่วเขา้มาในระบบการซือ้ขาย 

(ข) ยกเลกิค าสั่งซือ้ และ/หรอื ค าสั่งขายของลกูคา้ที่มีลกัษณะดงักลา่ว 

(ค) ระงบัการใหบ้รกิารซือ้ขายแก่ลกูคา้ 

3. วงเงนิซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าสูงสุด 

3.1 ลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่า ลกูคา้มีสิทธิที่จะซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ตามสญัญานี ้ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไดไ้ม่เกินวงเงิน  
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื ไมเ่กินจ านวนฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สงูสดุที่บรษัิทก าหนด 

เพื่อประโยชนใ์นการบริหารความเสี่ยง ลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่าบริษัทมีดลุพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ และ/หรอื จ านวนฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สงูสดุ รวมทัง้มีสทิธิก าหนดเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้  

3.2 ลกูคา้จะไม่ท าการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เกินกว่าวงเงินซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ เกินกว่าจ านวนฐานะ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สงูสดุตามที่บรษัิทก าหนด และในกรณีที่ลกูคา้สง่ค าสั่งซือ้ และ/หรอื ค าสั่งขาย ซึง่จะมีผลท าใหก้ารซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เกินกวา่วงเงินซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื เกินกวา่จ านวนฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สงูสดุ
ตามที่บรษัิทก าหนด ใหถื้อเป็นสทิธิของบรษัิทแตเ่พียงฝ่ายเดียวที่จะพิจารณาอนมุตัิค  าสั่งซือ้ และ/หรอื ค าสั่งขาย ดงักลา่วหรอืไม่ 
และลกูคา้ยอมรบัผลของการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เกิดขึน้นัน้ แมว้่าจะเกินกว่าวงเงินซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
และ/หรอื เกินกวา่จ านวนฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สงูสดุตามที่บรษัิทก าหนดก็ตาม 
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3.3 ลกูคา้สามารถซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ที่มีลกัษณะ และ/หรือ แบบและขอ้ความของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามที่ ก.ล.ต. 
และ/หรือ ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรือ ส านักหักบัญชี ก าหนดไว้เท่านัน้ และลูกคา้ตกลงยอมรบัว่าบริษัทมีสิทธิ 
หา้มลกูคา้ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่มีลกัษณะ และ/หรือ แบบและขอ้ความของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ อย่างใดอยา่งหนึง่
โดยเฉพาะก็ไดต้ามที่บรษัิทเห็นสมควร โดยบรษัิทไมจ่ าตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ 

3.4 เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาวงเงินซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรือ ฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้สูงสุดของลกูคา้  
ตามสญัญานี ้บริษัทอาจจะพิจารณาโดยรวมวงเงินซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ ฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้สงูสดุ
ของลกูคา้กบัผูร้บัประโยชนจ์ากการซือ้ขายสญัญาของลกูคา้ไดต้ามที่บริษัทเห็นสมควร 

4. การซือ้ขาย 

4.1 ก่อนท าการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในแต่ละครัง้ ลกูคา้ตกลงน าหลกัประกนัมาวางไวก้บับริษัท ทัง้นี ้ลกูคา้รบัทราบและ
ยอมรบัวา่ บริษัทอาจยินยอมใหล้กูคา้ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ โดยไม่ตอ้งมีการน าหลกัประกนัมาวางไวก้บับริษัทก่อนก็ได ้
ตามที่บรษัิทเห็นสมควร 

4.2 ในกรณีที่ลกูคา้ขอใชบ้ริการสง่ค าสั่งซือ้ และ/หรือ ค าสั่งขาย ผ่านพนกังานเจา้หนา้ที่ผูไ้ดร้บัมอบหมายของบริษัท ลกูคา้จะตอ้ง
ติดตอ่ดว้ยตนเองพรอ้มกบัท าค าสั่งซือ้ และ/หรอื ค าสั่งขาย ตามแบบที่บรษัิทก าหนด 

อยา่งไรก็ตาม ในการสง่ค าสั่งซือ้ และ/หรอื ค าสั่งขายนัน้ ลกูคา้อาจติดตอ่ผา่นทางเครือ่งมือสือ่สารอื่น เช่น โทรศพัท ์ โทรสารหรือ
วิธีการอื่นใดตามที่บรษัิทก าหนดก็ได ้แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งติดตอ่กบัพนกังานเจา้หนา้ที่ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายของบรษัิท และค าสั่งดงักลา่ว
จะถือวา่เป็นค าสั่งโดยชอบของลกูคา้ เมื่อพนกังานเจา้หนา้ที่ผูไ้ดร้บัมอบหมายของบรษัิทไดบ้นัทกึค าสั่งนัน้ไวแ้ลว้ 

4.3 ในกรณีที่ลูกค้าขอใช้บริการส่งค าสั่งซือ้ และ/หรือ ค าสั่งขาย ผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ต ( Internet) ตามที่บริษัทก าหนด  
โดยไมต่อ้งติดตอ่กบัพนกังานเจา้หนา้ที่ผูไ้ดร้บัมอบหมายของบรษัิท ลกูคา้ตกลงยินยอมผกูพนัและตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขดงันี ้

(1) ลูกค้าจะต้องท าค าสั่ งโดยใช้ช่ือในการใช้บริการ (USERNAME)  และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD)  และ/หรือ  
รหสัการยืนยนัความเป็นลกูคา้ (PIN ID) เฉพาะของลกูคา้ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีบรษัิทก าหนดเทา่นัน้ ทัง้นี ้
ส  าหรับการใช้บริการส่งค าสั่งซือ้ และ/หรือ ค าสั่งขาย ผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ต ( Internet) ครัง้แรก บริษัทจะแจ้ง 
ช่ือในการใชบ้รกิาร (USERNAME) รหสัผา่น (PASSWORD) และรหสัการยืนยนัความเป็นลกูคา้ (PIN ID) ของลกูคา้ใหแ้ก่
ลกูคา้ทราบ โดยลกูคา้จะตอ้งเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านทนัทีเพี่อป้องกันมิใหบ้คุคลอื่นลว่งรูร้หสัผ่านของลกูคา้  หลงัจากนัน้ 
ลกูคา้สามารถเปลีย่นแปลงรหสัผา่น (PASSWORD) เมื่อใดก็ไดต้ามที่เห็นสมควร อยา่งไรก็ตาม ลกูคา้จะตอ้งเปลีย่นแปลง
รหสัผ่าน (PASSWORD) ทกุระยะเวลาตามที่บริษัทก าหนด และใหถื้อวา่รหสัผ่าน (PASSWORD) ใหม่มีผลใชบ้งัคบัแทน
รหสัผา่น (PASSWORD) เดิมทนัที 

(2) ค าสั่งใดๆ หากได้กระท าโดยใช้ช่ือในการใช้บริการ (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ  
รหสัการยืนยนัความเป็นลกูคา้ (PIN ID) ของลกูคา้ ใหถื้อวา่การกระท าดงักลา่วมีผลผกูพนัลกูคา้ และลกูคา้ตกลงยินยอม
รบัผิดชอบการกระท าดงักลา่วโดยถือเสมือนว่าลกูคา้เป็นผูก้ระท าการนัน้ดว้ยตนเอง ไม่ว่าการกระท าดงักลา่วจะเกิดขึน้  
โดยทจุริต และ/หรือ โดยบคุคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม เวน้แตเ่ป็นการทจุริตหรอืความผิดของบรษัิทเอง ทัง้นี ้ลกูคา้จะตอ้ง
เก็บรกัษาช่ือในการใชบ้รกิาร (USERNAME) และ/หรอื รหสัผา่น (PASSWORD) และ/หรอื รหสัการยืนยนัความเป็นลกูคา้ 
(PIN ID) ไวเ้ป็นความลบัเฉพาะตวั และไมแ่จง้ใหผู้ใ้ดทราบเป็นอนัขาด 
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(3) ในกรณีที่มีการใช้ช่ือในการใช้บริการ (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ รหัสการยืนยัน 
ความเป็นลูกค้า (PIN ID) ผิดเกินกว่าจ านวนครัง้ที่บริษัทก าหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิก และ/หรือ ระงับการท าค าสั่ง  
ดว้ยวิธีดงักลา่วไดท้นัที 

(4) ลกูคา้ขอใหค้  ารบัรองและยืนยนั ดงันี ้

(ก) ลกูคา้มีความรูแ้ละความเขา้ใจเป็นอย่างดีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตตามที่ ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ ส านกัหกับญัชี และ/
หรือ บริษัทก าหนด รวมทัง้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ผ่านทางระบบเครอืขา่ย
อินเทอรเ์น็ตตามสัญญานี ้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสารหรือ  
สง่ผา่นขอ้มลู หรอืการสง่หรอืรบัขอ้มลูเป็นไปอยา่งลา่ชา้ หรอืไมอ่าจรบัหรอืสง่ขอ้มลูได ้หรอืถกูลกัลอบน าขอ้มลูไป
ใช้หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ตลอดจนลูกค้าตกลงปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เ ง่ือนไขและวิธีการในการซื ้อขาย 
สญัญาลว่งหนา้ผา่นทางระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตดงักลา่วโดยเครง่ครดั 

(ข) ลูกคา้จะตอ้งใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอรข์องบริษัท และ/หรือ ของบุคคลอื่นตามที่บริษัทก าหนด เพื่อเช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอรข์องลูกคา้เท่านั้น โดยลูกค้าจะไม่อนุญาตหรือยินยอมใหบุ้คคลอื่นใดต่อเช่ือมอุปกรณ์
คอมพิวเตอรเ์ขา้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอรข์องลูกคา้ ซึ่งอาจท าใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถบันทึกค าสั่งซือ้ขาย  
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เขา้มาในระบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิท และ/หรอื ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได ้

(ค) ลกูคา้จะตอ้งระบรุายละเอียดในค าสั่งซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามแบบและวิธีการที่ ตลาดสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ และ/หรือ บริษัท ก าหนด โดยลกูคา้ตกลงผกูพนัผลของการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่แสดงไวใ้น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลูกค้าจะตรวจสอบผลการซือ้ขายสัญญาซื ้อข ายล่วงหน้าดังกล่าวทาง 
ระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตตามแบบและวิธีการท่ี ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื บรษัิท ก าหนด 

(ง) หากช่ือในการใชบ้ริการ (USERNAME) และ/หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) และหรือ รหัสการยืนยนัความเป็น
ลกูคา้ (PIN ID) สญูหาย และ/หรือ ถูกท าลาย และ/หรือ ลกูคา้จ าช่ือในการใชบ้ริการ (USERNAME) และ/หรือ 
รหสัผา่น (PASSWORD) และ/หรอื รหสัการยืนยนัความเป็นลกูคา้ (PIN ID) ไมไ่ด ้ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทระงบั
การใชช่ื้อในการใชบ้ริการ (USERNAME) และ/หรือ รหสัผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ รหสัการยืนยนัความเป็น
ลกูคา้ (PIN ID) เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทก าหนดโดยทนัที และหากเกิดความเสียหายใดๆ 
ก่อนเวลาที่บริษัทระงับการใชช่ื้อในการใชบ้ริการ (USERNAME) และ/หรือ รหสัผ่าน (PASSWORD) และ/หรือ  
รหัสการยืนยนัความเป็นลูกคา้ (PIN ID) ลูกคา้ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายดงักล่าว เวน้แต่ความเสียหาย
ดงักลา่วเกิดจากความผิดของบรษัิท 

(จ) ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรห์รือเครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท และ/หรือ ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ 
ส านกัหกับญัชี หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบการติดต่อสื่อสารขดัขอ้งหรือเสียหาย ท าใหล้กูคา้ไม่สามารถสั่ งซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตตามสญัญานีไ้ดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ลูกคา้จะ  
ไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดหรือเป็นข้อเรียกรอ้งให้บริษัทรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้  
และในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้แก่บริษัทอันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของลกูคา้ ลกูคา้ตอ้งรบัผิดชอบ 
ในความเสยีหายดงักลา่ว เวน้แตค่วามเสยีหายดงักลา่วเกิดจากความผิดของบรษัิท ทัง้นี ้หากกรณีดงักลา่วเกิดจาก
การกระท า หรืองดเวน้การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ่ของลกูคา้ และก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งใดๆ 
แก่บรษัิท ลกูคา้ตกลงยินยอมช าระคา่เสยีหายใหแ้ก่บรษัิท 

(ฉ) ขอ้มลูที่บรษัิทไดร้บัทางระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตมีความถกูตอ้งสมบรูณแ์ละมีผลผกูพนัลกูคา้ทกุประการ 

(ช) บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการซือ้ขายสญัญาล่วงหนา้ผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตตามสญัญานี ้
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(5) ในกรณีที่ลูกคา้จะซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกสห์รือเครื่องมือสื่อสารอื่นนอกจากทางระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ลกูคา้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัท โดยลกูคา้ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขที่บรษัิท
ก าหนด และใหน้ าความในขอ้ 4.3 (1) ถึงขอ้ 4.3 (4) มาใชบ้งัคบักบักรณีดงักลา่วโดยอนโุลม 

4.4 ในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามสญัญานี ้ลกูคา้ตกลงยินยอมผกูพนัดว้ยในระบบคอมพิวเตอรต์ามที่ ตลาดสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้ และ/หรือ ส านกัหกับญัชี จัดใหม้ีขึน้ และตกลงยอมรบัผลการซือ้ขาย และ/หรือ การวางหลกัประกัน ดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทั้งนี ้ บริษัทมีสิทธิก าหนดให้ลูกค้าลงนามรับทราบ และ/หรือ ยืนยันผลการซื ้อขาย และ/หรือ  
การวางหลกัประกนั ตามแบบที่บรษัิทก าหนด และใหถื้อวา่หลกัฐานการซือ้ขาย และ/หรอื การวางหลกัประกนั ของบรษัิทถกูตอ้ง 
ไมว่า่ลกูคา้จะไดล้งนามรบัทราบ และ/หรอื ยืนยนัผลการซือ้ขาย และ/หรอื การวางหลกัประกนั ดงักลา่วหรอืไมก็่ตาม 

4.5 ในกรณีที่ลกูคา้เห็นว่ามีขอ้ผิดพลาดหรอืไม่ถกูตอ้งในค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขาย ลกูคา้จะตอ้งท าการโตแ้ยง้ค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายที่
ไดม้ีการยืนยนัค าสั่งนัน้ๆ มายงับริษัทภายในวนัที่มีการซือ้ขาย มิเช่นนัน้แลว้ใหถื้อว่าลกูคา้ไดย้อมรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขาย  
หรอืการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้นัน้ๆ วา่เป็นการซือ้ขายที่ถกูตอ้งแทจ้รงิและมีผลสมบรูณ์ 

4.6 ในกรณีที่ลกูคา้ส่งค าสั่งซือ้ และ/หรือ ค าสั่งขาย บริษัทไม่จ าเป็นตอ้งรบัค าสั่ งซือ้ขาย และ/หรือ ค าสั่งขาย ของลกูคา้เสมอไป  
หากบริษัทเห็นสมควร และบริษัทไม่ผูกพันที่จะต้องซือ้ขายสญัญาซอ้ขายล่วงหนา้ใหไ้ดค้รบถ้วนตามจ านวนที่ลูกคา้สั่งไว้  
โดยบริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่ลกูคา้ อนัเนื่องจากมาจากการที่บริษัทไม่สามารถท าการซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามค าสั่งใหแ้ก่ลกูคา้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

4.7 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขาย ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ลูกคา้จะตอ้งแจ้งมายังบริษัทก่อนที่จะเกิด  
การซือ้ขายตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายของลกูคา้ โดยจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบรษัิทดว้ย ทัง้นี ้การยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
ดงักลา่วไมม่ีผลกระทบไปถึงการใดๆ ท่ีบรษัิทไดก้ระท าไปก่อนท่ีการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงจะมีผลสมบรูณ์ 

4.8 ลกูคา้ยอมรบัวา่การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ไมว่า่ครัง้ใด รายการใด เป็นการตดัสนิใจของลกูคา้เองทัง้สิน้ 

4.9 ในการด าเนินการเก่ียวกับการโอนหรือรบัโอนฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (position) ของลกูคา้กับบุคคลอื่น ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบรษัิทก าหนด 

5. หลักประกัน 

5.1 เพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามสญัญานี ้ลกูคา้ตกลงวาง และ/หรือ ด ารงไวซ้ึ่งหลกัประกนัไวก้บับริษัท 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบรษัิทก าหนด 

5.2 บริษัทจะค านวณมูลค่าตลาด  (market price) ของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ลูกค้าซือ้ขายตามสัญญานี ้ตลอดจนผลก าไร  
หรือผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และค านวณมูลค่าของหลักประกัน เพื่อท าการปรับมูลค่าหลักประกัน 
อย่างนอ้ยทกุสิน้วนัท าการหรือตามที่บรษัิทก าหนด ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ตลาด (market price) ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ให้
เป็นไปตามเกณฑท์ี่ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ก าหนด และการค านวณมลูคา่หลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ส  านกัหกับญัชี
ก าหนด เวน้แต ่บรษัิท และ/หรอื ก.ล.ต.จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

5.3 ในกรณีที่อตัรา และ/หรือ มลูค่าหลกัประกนัของลกูคา้ลดลงต ่ากว่าหลกัประกนัรกัษาสภาพ (Maintenance Margin) ลกูคา้ตอ้ง
น าหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มในจ านวนที่เป็นผลให้อัตรา และ/หรือ  มูลค่าหลักประกันของลูกค้าไม่ต ่ากว่า 
หลกัประกนัเริม่ตน้ (Initial Margin) โดยลกูคา้ตอ้งวางหลกัประกนัเพิ่มดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่บรษัิทก าหนด 

ในกรณีที่อัตรา และ/หรือ มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงต ่ากว่าหลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin) ลูกค้า
ตกลงยินยอมให้บริษัทด าเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันท าการได้ทันทีหรือตามที่บริษัท
เห็นสมควร 
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5.4 ในกรณีที่ปรากฎว่าหลกัประกันของลูกคา้มีอัตรา และ/หรือมูลค่าของหลกัประกันเกินกว่าที่บริษัทก าหนดไวต้ามสัญญานี ้  
ลูกคา้มีสิทธิที่จะขอถอนหลกัประกันดังกล่าวในจ านวนที่เป็นผลใหอ้ัตรา และ/หรือ มูลค่าหลกัประกันของลูกคา้ไม่ต ่ากว่า
หลกัประกนัท่ีบรษัิทก าหนดไวต้ามสญัญานี ้โดยลกูคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบรษัิทก าหนด 

5.5 โดยไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะด าเนินการอื่นใดตามสญัญานี ้ในกรณีที่บริษัทไม่ไดร้บัหลกัประกันจากลูกคา้ภายใน
ระยะเวลาที่บรษัิทก าหนด ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทด าเนินการดงัตอ่ไปนีไ้ดท้นัที 

(1) ปฏิเสธไม่รบัค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ เวน้แต่เป็นค าสั่งเพื่อลา้งฐานะสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ 

(2) ลา้งฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของลกูคา้จนเป็นผลใหอ้ตัรา และ/หรือมูลค่าหลกัประกันส าหรบัการมีฐานะสญัญา  
ซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ไมต่  ่ากวา่อตัรา และ/หรอืมลูคา่หลกัประกนัเริม่ตน้ (Initial Margin) 

(3) บรษัิทมีสทิธิหกักลบลบหนีห้รอืยดึหนว่งหลกัประกนัหรอืผลประโยชนอ์ื่นใดที่ลกูคา้มีอยูก่บับรษัิท 

(4) บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเบีย้ปรับจากลูกค้า  ในการผิดนัดการวางหลักประกันของจ านวนเงินที่ผิดนัดช าระหรือจ านวน
คา่ธรรมเนียมที่ลกูคา้ตอ้งช าระตามขอ้ 2.3 

ทัง้นี ้เพื่อไม่ใหเ้ป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิอื่นใดของบริษัทที่มีอยูต่ามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  หรือตามสญัญานี ้ลกูคา้ตกลง
ชดใชค้่าปรบั สว่นต่างของค่าขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ใหแ้ก่บริษัท หากเงินดงักลา่วยงัขาดอยู่
เทา่ใด ลกูคา้ตอ้งชดใชเ้งินท่ียงัขาดอยูด่งักลา่วพรอ้มดว้ยเบีย้ปรบั 

6. ทรัพยส์ินของลูกค้า 

6.1 ลกูคา้ตกลงมอบหมายใหบ้รษัิทจดัการดแูลทรพัยส์นิของลกูคา้ รวมตลอดถึงสทิธิอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากทรพัยส์นิดงักลา่ว ลกูคา้เขา้ใจ
และทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัทด าเนินการดังกล่าว ข้างต้นนั้นในกรณีที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเงินของลูกคา้ไวเ้อง  
ในระหวา่งด าเนินการแยกทรพัยส์นิของลกูคา้ หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงนิ เงนิของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวจะไม่ได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 

6.2 ลกูคา้ตกลงและยอมรบัวา่ทรพัยส์นิของลูกคา้ที่บริษัทไดร้บัไว ้จะถกูจดัเก็บแยกออกจากบญัชีของบริษัท โดยทรพัยส์ินของลกูคา้
จะถกูจดัเก็บรวมกนัภายในบญัชีรวมของลกูคา้ทกุราย (Omnibus Account) ซึ่งทรพัยส์ินของลกูคา้แต่ละรายจะไม่ถกูแบ่งแยก
ภายใตบ้ญัชีรวมนัน้ 

6.3 ลกูคา้ยินยอมใหบ้รษัิทมีอ านาจในการหกัทอนทรพัยส์นิของลกูคา้ในบญัชี และ/หรอืสั่งจ่ายเงินจากบญัชีดงักลา่วไดด้งัต่อไปนี ้ 

(1) เพื่อการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ 

(2) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัหรอืการปรบัฐานะบญัชีหลกัประกนั  

(3) เพื่อช าระคา่ธรรมเนียมหรอืเงินอื่นใดที่เก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้  

(4) เพื่อช าระหนีแ้ละเบีย้ปรบัในกรณีลกูคา้ผิดนดัตามสญัญาฉบบันี ้

(5) กรณีอื่นใดตามดลุพินิจของบรษัิทภายใตก้ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.4 บรรดาทรพัยส์ินของลกูคา้ที่บริษัทไดร้บัหรือจะไดร้บัไวเ้พื่อการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ บริษัทจะท าการแยกทรพัยส์นิของ
ลกูคา้เพื่อการดแูลและรกัษาภายใตข้อ้ก าหนดของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เงินสด เก็บรกัษาไวเ้องในบญัชีแยกตา่งหาก หรือน าไปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอื่นใดที่กฎหมายให้
อ านาจในการประกอบธุรกรรมดงักล่าว หรือลงทุนในตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลกัทรพัย ์ 
หรือตั๋วเงินคลงั พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัรรฐัวิสาหกิจที่กระทรวงการคลงัค า้ประกนัตน้เงิน และดอกเบีย้เต็มจ านวน
อย่างไม่มีเง่ือนไขเท่าที่กฎหมายอนญุาตใหบ้ริษัทด าเนินการได ้โดยใหร้ะบอุย่างชดัเจนว่าเป็นการด าเนินการโดยบริษัท
เพื่อประโยชนข์องลกูคา้ หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและบรษัิทประกาศก าหนด หากบริษัทประสบปัญหา
ทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ และ/หรือ สถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 

(2) หลกัทรพัย ์เก็บรกัษาไวเ้องในลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะไดว้า่เป็นทรพัยส์นิของลกูคา้ หรอืน าไปฝากไวก้บับรษัิท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืส านกัหกับญัชี หรอืที่อื่นใด ตามที่กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและบรษัิทประกาศก าหนด 

(3) ทรพัยส์ินอื่น เก็บรกัษาไวเ้องโดยแยกไวใ้นลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะไดว้่าเป็นทรพัยส์ินของลกูคา้ หรือที่อื่นใดตามที่
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและบรษัิทประกาศก าหนด  

6.5 ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง บริษัทสามารถน าทรพัยส์ินของลกูคา้ไปลงทุนแทนลกูคา้ โดยบริษัท 
ตกลงช าระคา่ดอกผลจากการฝากเงิน หรือลงทนุในตั๋วสญัญาใชเ้งินหรือ การลงทนุในลกัษณะอื่นๆ ในอตัราที่ไมเ่กินกวา่ดอกผล
หรอืผลประโยชนท์ี่บรษัิทไดร้บัจรงิจากการนัน้ โดยจะช าระใหต้ามระยะเวลาที่บรษัิทประกาศใหท้ราบเป็นครัง้คราวไป โดยบริษัท
อาจน าทรัพยส์ินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือ ฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือของ
บริษัท โดยใหถื้อวา่สญัญาฉบบันีเ้ป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรในการลงทนุดงักลา่ว โดยบรษัิทไมจ่ าเป็นตอ้ง
แจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ก่อนการลงทนุในแตล่ะครัง้ 

6.6 ลกูคา้ตกลงช าระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรพัยส์ินของลกูคา้ที่บริษัทไดดู้แลและรกัษาใหแ้ก่บริษัทในอตัราและระยะเวลาที่
บรษัิทจะประกาศก าหนดเป็นครัง้คราวไป 

6.7 การเบิกถอนทรพัยส์ินของลูกคา้แต่ละครั้ง ลูกคา้จะตอ้งแจ้งความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อักษร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท
ก าหนดใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ภายในระยะเวลาที่บรษัิทก าหนด และสามารถถอนไดไ้มเ่กินจ านวน ทรพัยส์นิของลกูคา้ที่มีอยูจ่รงิ
หลงัหกัภาระหนีส้ินต่างๆ ของลกูคา้แลว้ และการเบิกถอนดงักล่าวจะไม่ท าใหห้ลกัประกันของลกูคา้มีมลูค่าหรืออตัราต ่ากว่า
หลกัประกนัเริม่ตน้ 

6.8 บริษัทจะไม่กระท าการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สิ นของลูกค้า  
โดยปราศจากหรอืไมเ่ป็นไปตามค าสั่งหรอืความยินยอมของลกูคา้ เวน้แต่ เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายที่ก าหนดใหบ้รษัิทกระท าได ้
หรอืระบไุวเ้ป็นอยา่งอื่นในสญัญาฉบบันี ้ 

6.9 ในกรณีทรพัยส์นิของลกูคา้สญูหายหรอืเสยีหายอนัเนื่องมาจากความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบรษัิท
ตามสญัญานี ้บรษัิทตกลงจะรบัผิดชอบในทรพัยส์นิของลกูคา้อยา่งเต็มจ านวน 

6.10 บรษัิทจะไมเ่ป็นผูด้  าเนินการใหล้กูคา้ในกรณีที่จะใหน้ าเงินที่ไดร้บัจากลกูคา้รายใดรายหนึง่ไปใชเ้พื่อประโยชนข์องลกูคา้อีกรายหนึง่
หรอืเพื่อประโยชนข์องบคุคลอื่น เวน้แตเ่ป็นไปตามค าสั่งของลกูคา้ 

6.11 บรษัิทจะสง่รายงานแสดงทรพัยส์นิของลกูคา้ใหเ้ดือนละหนึง่ครัง้ เวน้แตล่กูคา้จะไมม่ีธุรกรรมใดๆ ในเดือนนัน้ๆ ส าหรบัลกูคา้ที่ไม่มี
ธุรกรรมซึง่ก่อใหเ้กิดความเคลือ่นไหวหรือเปลีย่นแปลงในบญัชีของลกูคา้ บรษัิทจะสง่รายงานแสดงทรพัยส์นิใหแ้ก่ลกูคา้ทกุ 6 (หก) 
เดือน 
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7. การล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

7.1 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะด าเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ตามที่บริษัท
เห็นสมควร ในกรณีที่เกิดเหตุการณด์ังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ กล่าวคือ 

(1) กรณีที่จ านวนฐานะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของลูกค้าเกินกว่าจ านวนฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าสูงสุดตาม
ข้อ 3.1 ของสัญญานี้ 

(2) กรณีที่ลูกค้าผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

(3) กรณีที่ลูกค้าปฏิบัติผิดค ารับ และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

(4) กรณีที่สัญญานี้สิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 

(5) กรณีที่บริษัทเห็นสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขาย 
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

(6) กรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามข้อ 9. ของสัญญานี้ 

(7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณอ์ื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี ้

7.2 ในกรณีที่มีการด าเนินการเพื่อลา้งฐานะสญัญาซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ตามสญัญานี ้ลกูคา้ตกลงและยินยอมให้
บรษัิทน าเงินท่ีไดร้บัจากการด าเนินการดงักลา่ว หลงัจากหกัคา่ธรรมเนียม และ/หรอืคา่ภาษีอากร คา่อากรแสตมป์ และคา่ใชจ้่าย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่กลา่วในขอ้ 2.3 ของสญัญานี ้มาช าระหนีใ้หแ้ก่บรษัิท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ และ/หรอืคา่ธรรมเนียม และ/หรือ
คา่เสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่บรษัิทจนครบถว้นทกุประการ และในกรณีดงักลา่ว หากปรากฎวา่ 

(1) เงินที่ไดจ้ากการด าเนินการดงักลา่วไม่พอช าระหนีใ้หแ้ก่บริษัท ลกูค้าตกลงยินยอมรบัผิดชดใชห้นีใ้นสว่นที่ยงัขาดจ านวน
อยู ่พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุใหแ้ก่บรษัิทจนครบถว้นดว้ย 

(2) เงินที่ไดจ้ากการด าเนินการดังกล่าวมีเหลืออยู่หลงัจากช าระหนีใ้หแ้ก่บริษัทแลว้ ใหถื้อว่าลูกคา้ไดส้่งมอบเงินจ านวน
ดงักลา่วเพื่อเป็นหลกัประกนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอืสญัญานีต้อ่ไป เวน้แตบ่รษัิทจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

7.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหรือไม่อาจด าเนินการเพื่อลา้งฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตกลง
ยินยอมให ้ก.ล.ต. และ/หรือตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรือส านักหักบัญชี และ/หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายเป็น
ผูด้  าเนินการเพื่อลา้งฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ดงักลา่วไดต้ามที่เห็นสมควร 

8. การรับหรือส่งมอบสินค้า 

ลูกคา้จะขอรบั และ/หรือ ขอส่งมอบสินคา้ เพื่อการช าระหนีต้ามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรือ สญัญานีไ้ด ้ต่อ เมื่อไดร้บั 
ความเห็นชอบจากบรษัิทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบรษัิทก าหนด  

9. การผิดนัด ผลของการผิดนัด และการเลิกสัญญา 

9.1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณด์ังต่อไปนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัด และให้หนี้ทั้งหมด
ของลูกค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ถึงก าหนดช าระโดยทันที เว้นแต่บริษัทจะก าหนด 
เป็นอยา่งอื่น กลา่วคือ 

(1) ลกูคา้ถึงแก่กรรม หรือตกเป็นผูไ้รค้วามสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ หรือมีหนีส้ินลน้พน้ตวั หรือถูกศาลสั่งให้  
พิทกัษ์ทรพัย ์หรอืตกเป็นบคุคลลม้ละลาย หรอืมีค  าสั่งรบัค ารอ้งขอใหฟ้ื้นฟกิูจการของลกูคา้ 
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(2) เมื่อพฤติการณส์่อแสดงใหเ้ห็นว่า ลกูคา้จะไม่สามารถช าระหนีต้ามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ/หรือ สญัญานีไ้ด ้เช่น  
ซ่อนเรน้ จ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์ินของตนทัง้หมดหรือบางส่วน ท าขอ้ตกลงเก่ียวกับการช าระหนีห้รือประนอมหนีก้ับ
เจา้หนีข้องลกูคา้ เป็นตน้  

(3) เมื่อศาลหรอืหนว่ยงานราชการมีค าพิพากษาหรอืค าสั่งใหล้กูคา้ช าระหนี ้หรอืใหย้ดึหรอือายดัทรพัยข์องลกูคา้ไมว่า่ทัง้หมด
หรอืบางสว่น  

(4) เมื่อลกูคา้ผิดนดัไมช่ าระหนีจ้  านวนใด ๆ ตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื สญัญานี ้หรอืไมว่างหลกัประกนัตามสญัญานี ้

(5) เมื่อลกูคา้ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื สญัญานี ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด 

(6) เมื่อค ายืนยนั ค ารบัรอง ขอ้มลู ขอ้เท็จจริงหรอืเอกสารใด ๆ ซึ่งลกูคา้ไดก้ระท า และ/หรือ ไดใ้หไ้ว ้(หรือถือวา่ไดก้ระท าหรอื
ไดใ้หไ้ว)้ แก่บริษัทตามสญัญานีห้รือเก่ียวขอ้งกบัสญัญานี ้มีความไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้นหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง  
ไมว่า่ดว้ยเหตใุด 

(7) ใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจใด ๆ ของลกูคา้ถกูยกเลิก เพิกถอน ระงบั หรือหมดอายโุดยมิไดต้่ออายใุหม่ 
และเหตกุารณน์ัน้มีผลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของลกูคา้ในการช าระหนี ้ตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื 
สญัญานี ้ 

(8) เมื่อหนีส้ินอื่นใดของลกูคา้ ถึงก าหนดช าระก่อนวนัครบก าหนด หรืออาจถึงก าหนดช าระก่อนวนัครบก าหนด หรือไม่มี  
การช าระเมื่อถึงวนัครบก าหนด หรือในกรณีของการค า้ประกนั เมื่อไม่มีการช าระหนีเ้มื่อถึงก าหนด หรือเมื่อบคุคลท่ีลกูคา้ 
ไปค า้ประกนัไวไ้ดม้ีการกระท าผิดสญัญาซึ่งจะท าใหม้ีการเรียกรอ้งตามสญัญาค า้ประกนัเอากบัลกูคา้ได ้หรือเมื่อลกูคา้  
ตกเป็นผูผิ้ดนดั หรอืปฏิบตัิผิดขอ้สญัญาใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหนีส้นิดงักลา่ว  

(9) เมื่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์เจา้พนกังานบงัคบัคดี หรือเจา้พนกังานในลกัษณะอื่นใดที่คลา้ยคลงึกนั ไดร้บัการแต่งตัง้ 
เพื่อจัดการกับธุรกิจ หรือทรพัยส์ินทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ของลูกคา้ หรือเมื่อมีค  าสั่งในทางบังคับคดีซึ่งบังคับเอากับ
ทรพัยส์นิทัง้หมดหรอืสว่นใหญ่ของลกูคา้ หรอืเมื่อมีการบงัคบัเอากบัทรพัยส์นิทัง้หมด หรอืสว่นใหญ่ของลกูคา้ไดใ้หไ้วเ้ป็น
ประกนัแก่บคุคลใดๆ  

(10) ในกรณีที่ลกูคา้ถูกฟ้องลม้ละลาย หรือมีบุคคลใดยื่นค ารอ้งขอต่อศาลใหลู้กคา้ลม้ละลาย และลกูคา้ไม่สามารถแก้ไข 
การถูกฟ้องหรือยื่นค ารอ้งขอลม้ละลายดงักล่าวใหเ้ป็นที่พอใจแก่บริษัทไดภ้ายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วนันบัตัง้แต ่
วนัท่ีมีการฟอ้งหรอืยื่นค ารอ้งขอลม้ละลายนัน้ 

(11) เมื่อลูกคา้เรียกประชุมเจา้หนีข้องตนเป็นการทั่วไป เสนอเขา้ด าเนินการ หรือประนอมหนีก้ับเจา้หนีก้ับเจา้หนีข้องตน  
เป็นการทั่วไป หรอืด าเนินการโอนสทิธิใดๆ เพื่อประโยชนข์องเจา้หนีข้องตนเป็นการทั่วไป  

(12) เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งหรือหลายเหตกุารณ ์ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถ
ของลกูคา้ในการช าระหนีต้ามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรอื สญัญานี ้

9.2 ในกรณีที่ลูกค้าตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญานี้ และ/หรือ เม่ือบริษัทพบว่าลูกค้ามี
พฤติกรรมหรือมีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง หรือ มี
การกระท าความผิดใดตามกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ทั้งที่มีขึน้ในปัจจุบันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต บริษัทมีสิทธิที่จะด าเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
และ/หรือ บอกเลิกสัญญานี้ได้ทนัที โดยลูกค้าจะช าระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บรษัิท 
ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราสูงสุดนับแต่วนัทีส่ัญญานีส้ิน้สุดลง จนกว่าลูกค้าจะช าระ
เสร็จสิน้ 



 

TFEX2021JUN 31 of 40 

สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนเพือ่ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามวรรคก่อน ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะด าเนินการเพือ่
ล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ โอนฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ ด าเนินการอื่นใด เพื่อน าเงนิที่
ได้รับจากการด าเนินการดังกลา่ว มาช าระหนี้ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่บริษัทตามที่บริษัท
เห็นสมควร 

10. ความเสี่ยง 

10.1 ลกูคา้ขอใหค้  ารบัรองและขอยืนยนักบับรษัิทวา่ 

(1) ลกูคา้ไดศ้ึกษาและมีความรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดีในเรื่องการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ กลไก และวิธีปฏิบตัิในการ
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ การวางหลกัประกนั ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของลกูคา้และบริษัทตามสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ และ/หรอื สญัญานีแ้ลว้  

(2) ลกูคา้มีความรูแ้ละความเขา้ใจเป็นอยา่งดเีก่ียวกบัลกัษณะและความเสีย่งในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ โดยลกูคา้
จะพิจารณาซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบอยา่งดีที่สดุ และลกูคา้ยอมรบัผลที่จะเกิดขึน้
จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทกุประการ 

(3)  บรษัิทไดอ้ธิบายใหล้กูคา้รบัทราบเป็นอยา่งดีแลว้วา่ บรษัิทมีหนา้ที่ในการเปิดเผยความเสีย่งเก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (risk disclosure statement) ซึ่งจะตอ้งมีรายการและสาระส าคญัอย่างนอ้ยตามแนวทางของเอกสารการ
เปิดเผยขอ้มลูความเสี่ยงที่ ก.ล.ต. ก าหนด และการที่ลกูคา้ลงนามในเอกสารเปิดเผยดงักลา่ว ใหถื้อเป็นการรบัรองและ
รบัทราบวา่ลกูคา้ไดอ้า่นและเขา้ใจเนือ้หาของเอกสารเปิดเผยดงักลา่วเป็นอยา่งดีแลว้  

(4) ในวนัที่ท  าสญัญานี ้บริษัทไดอ้ธิบายใหล้กูคา้ทราบถึงขอ้มูลความเสี่ยงเก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  ตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

10.2 ลูกค้าได้รับแจ้งจากบริษัทว่า การซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เน่ืองจากความผันผวน 
ขึน้ลงของราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปร อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
การเปลี่ยนแปลงเร่ืองภาษีอากร รวมทั้งการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายที่ใช้หลักประกันเร่ิมต้น
จ านวนน้อยเม่ือเทียบกับมูลค่าของของค าสั่งซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย  
จะมีผลกระทบต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเติมในสัดส่วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคา
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าน้ัน ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อลูกค้า การซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าจึงอาจท าให้
ลูกค้าสูญเสียหลักประกันเร่ิมต้นและหลักประกันที่ฝากไว้เพิ่มเติมทั้งหมดได้ ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อสถานะของลูกค้าหรือมีการเพิ่มระดับหลักประกัน ลูกค้าอาจถูกเรียกให้วาง
หลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาฐานะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่น าหลักประกันมาวางเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ลูกค้าอาจถูกล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ราคาขาดทุนและต้องรับผิดชอบผลขาดทุนที่
เกิดขึน้น้ัน 

11. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อพิพาท  

11.1 สญัญานีอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย  

11.2 ในกรณีมีขอ้พิพาทที่เกิดขึน้จากหรือเก่ียวเนื่องกบัสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/หรือ สญัญานี ้ลกูคา้สามารถรอ้งเรียนตอ่ ก.ล.ต.
เพื่อขอใหร้ะงบัขอ้พิพาทดงักลา่วโดยอนญุาโตตลุาการ ทัง้นีต้ามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  
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โดยการลงนามในเอกสารฉบบันี ้

1. ขา้พเจา้ไดอ้่านรายละเอียดท าความเขา้ใจและตกลงยอมรบัสญัญาแต่งตัง้นายหนา้ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้และเอกสาร
เปิดเผยขอ้มลูความเสีย่งเก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้และไดร้บัชีแ้จงขอ้มลูจากทางเจา้หนา้ที่ของบรษัิทแลว้ 

2. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจอย่างดีเก่ียวกับกฏหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศหรือขอ้บังคับของ ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ส านกัหกับญัชี หน่วยงานที่มีอ  านาจตามกฎหมาย หรือของบริษัท  
รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด และในการนี ้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท 
ท าการตรวจสอบและเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้กับ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
ส านกัหกับญัชี และหนว่ยงานอื่นที่มีอ  านาจตามกฎหมาย 

4. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลู ที่ใหไ้วถ้กูตอ้ง สมบรูณเ์ป็นความจริงและเป็นปัจจุบนัทกุประการและขา้พเจา้ตกลงยอมรบัขอ้ตกลง
ตามเอกสารสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนเพื่อซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ฉบบันี ้

ลูกค้า 

ลงช่ือ............................................................................................................................... 

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

วนัท่ี (ว/ด/ป) ……….............................. 
เจ้าหน้าที่ผู้เปิดบัญช ี

 
ลงช่ือ................................................................... 

(…………………………………………………………...) 
วนัท่ี (ว/ด/ป) ………............................. 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
 

ลงช่ือ................................................................... 
บรษัิท หลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี (ว/ด/ป) ………............................. 
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สัญญาซือ้ขายลว่งหน้า ออปชั่นในศูนยซื์อ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Risk Disclosure Statement for Futures and Options Traded on Derivatives Exchange) 

ล่วงหน้า  

บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ซึง่เป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ไดม้ีการก าหนดนโยบาย
โดยมอบหมายใหผู้จ้ดัการเงินทนุบคุคลที่ปฏิบตัิงานใหแ้ก่บรษัิทไดอ้ธิบายใหล้กูคา้ ตามสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนเพื่อซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ ทราบถึงความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์และ/หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ออปชั่นก่อน
ด าเนินการเปิดบญัชีหรือก่อนเริ่มท าการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ฟิวเจอรส์และ/หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่นใหแ้ก่ลกูคา้ ใน
เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอรส์   

1.1 ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอรส์  

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ฟิวเจอรส์เป็นสญัญาที่ผูซ้ือ้และผูข้ายสญัญาตา่งมีภาระผกูพนัที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ตกลงในสญัญา ดงันัน้
ในกรณีที่คู่สญัญามิไดล้า้งฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ก่อนสญัญาครบก าหนด ผูข้ายสญัญามีหนา้ที่ตอ้งสง่มอบสินคา้ใหแ้ก่ผู้
ซือ้ ในขณะที่ผูซ้ือ้มีหนา้ที่ตอ้งช าระราคาสินคา้ใหแ้ก่ผูข้าย (physical delivery) หรือคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไดร้บัช าระเงิน
หรือตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากบัจ านวนเงินที่ค  านวณไดจ้ากสว่นตา่งระหวา่งราคาใชส้ิทธิกบัราคา หรือมลูคา่
ของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญา ( cash 
settlement) 

1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอรส์ 

ในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ฟิวเจอรส์ ทัง้ผูซ้ือ้ (long Position) และผูข้าย (short Position) มีหนา้ที่ตอ้งวางทรพัยส์ินไว้
กบัตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ เนื่องจากการซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์เป็นธุรกรรมที่มี Leverage สูง คือจ านวนทรพัยส์ินที่ตอ้งวางเป็นหลกัประกันเริ่มตน้ ( initial 
Margin) มีมูลค่าน้อย เมื่ อ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสัญญาซื ้อขายล่ว งหน้า  ดังนั้น  แม้กรณีที่ ร าคาตลาดของ  
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้มีการเปลีย่นแปลงเพียงเลก็นอ้ย ลกูคา้ก็มีโอกาสไดร้บัผลก าไรจากการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เป็น
จ านวนมากภายในเวลาอนัรวดเรว็ เช่นเดียวกบัโอกาสที่จะไดร้บัผลขาดทนุเป็นจ านวนมากภายในเวลาอนัรวดเรว็ ซึง่อาจเกินกวา่
มูลค่าหลกัประกันเริ่มต้นที่วางไวก้ับตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ได ้และอาจท าใหเ้กิดผลขาดทุนเกินกว่ามูลค่า
หลกัประกนัที่วางไวก้บัตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรืออาจตอ้งถกูบงัคบัใหล้า้งฐานะสญัญาในกรณีที่ไม่สามารถน า
หลกัประกนัมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนดได ้

2. สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าออปชั่น 

2.1 ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าออปชั่น  

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่นเป็นสญัญาที่ผูข้ายใหส้ิทธิกบัผูซ้ือ้ในการท่ีจะซือ้หรือขายสินคา้อา้งอิงตามราคาที่ก าหนด ภายใน
ระยะเวลาและเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา หรือไดร้บัสิทธิในการที่จะไดร้บัช าระเงินจากผูข้ายตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา 
โดยผูซ้ือ้ตอ้งจ่ายคา่พรเีมี่ยมใหก้บัผูข้าย เพื่อแลกกบัสทิธิในการซือ้หรอืขายนัน้ 

สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ออปชั่นที่ใหส้ิทธิแก่ผูซ้ือ้ในการซือ้สินคา้  หรือตวัแปรอา้งอิงตามราคาที่ก าหนดเรียกว่าสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้คอลออปชั่น (call options) สว่นสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่นที่ใหส้ทิธิแก่ผูซ้ือ้ในการขายสินคา้หรอืตวัแปรอา้งอิงตาม
ราคาที่ก าหนดเรียกว่าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้พุทออปชั่น (put options) การใชส้ิทธิดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
สญัญา 
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ล่วงหน้า  

ทัง้นี ้ในการช าระราคาและส่งมอบเมื่อผูซ้ือ้สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ใชส้ิทธิตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (exercise) 
อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง (physical delivery) หรืออาจก าหนดให้ช าระเงิน (cash settlement) ให้แก่ผู้ซือ้ 
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่ากับจ านวนเงินที่ค  านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้า  
หรอืตวัแปรที่เป็นอยู ่ณ เวลาใดเวลาหนึง่ หรอื ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคตตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา (cash settlement) 

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทุนในการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าออปชั่น 

ผูซ้ือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่นสามารถเลอืกที่จะลา้งฐานะ (offset) หรอืใชส้ทิธิ (exercise) หรอืปลอ่ยใหส้ญัญาหมดอายลุง 
ในกรณีผู้ซื ้อสัญญาซื ้อขายล่ว งหน้า เลื อกที่ จะใช้สิท ธิ  ผู้ซื ้อสัญญาซื ้อขายล่ว งหน้าจะ ได้รับช า ระ เ งิน เท่ากับ  
จ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากสว่นต่างระหว่างราคาใชส้ิทธิกับราคา หรือมลูค่าของสินคา้หรือตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา (cash settlement) หรือผู้ซือ้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าต้อง 
ท าการรบัหรือสง่มอบสินคา้อา้งอิงตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา (physical delivery) โดยตอ้งจ่ายหรือรบัเงินส าหรบัสินคา้อา้งอิงที่
ท  าการรบั และส่งมอบสินคา้อา้งอิงดงักล่าวตามราคาใชส้ิทธิที่ก าหนดไวใ้นสญัญา และกรณีที่สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ออปชั่น
หมดอายลุงโดยไมม่ีมลูคา่ ผูซ้ือ้จะมีผลขาดทนุเทา่กบัคา่พรเีมี่ยม 

ผูข้ายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่น ไดร้บัคา่พรเีมี่ยมจากผูซ้ือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งท าตามสญัญา 
หากผูซ้ือ้เลือกที่จะใชส้ิทธิ ผูข้ายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้มีหนา้ที่ตอ้งวางเงินหลกัประกนั (margin) โดยหากผูข้ายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ยังไม่ไดท้  าการลา้งฐานะ (offset) เมื่อผูซ้ือ้สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ใชส้ิทธิ (exercise) ผูข้ายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
จะตอ้งช าระเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ค  านวณไดจ้ากส่วนต่างระหว่างราคาใชส้ิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินคา้หรือตวัแปรที่
เป็นอยู ่ณ เวลาใดเวลาหนึง่ หรอืช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคตตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา (cash settlement) หรอืผูข้ายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ตอ้งท าการรบัหรือสง่มอบสินคา้อา้งอิงตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา (physical delivery) โดยตอ้งจ่ายหรือรบัเงิน
ส าหรบัสินคา้อา้งอิงที่ท  าการรบัและสง่มอบสินคา้อา้งอิงดงักลา่วตามราคาใชส้ิทธิที่ก าหนดไวใ้นสญัญา และกรณีที่สญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้ออปชั่นหมดอายลุงโดยไมม่ีมลูคา่ ผูข้ายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้จะไดก้ าไรเทา่กบัคา่พรเีมี่ยม 

ดว้ยเหตทุี่ผูซ้ือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่นมีผลขาดทนุจ ากดัสงูสดุเทา่กบัคา่พรีเมี่ยมนัน้ ผูซ้ือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่น
จึงไม่ตอ้งวางหลกัประกนัใดๆ คงจ่ายช าระคา่พรีเมี่ยมเท่านัน้ ในทางตรงขา้ม ผูข้ายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่นนัน้อาจมีผล
ขาดทนุไม่จ ากดัในลกัษณะเดียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ฟิวเจอรส์ ดงันัน้ ผูข้ายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่นจึง
ต้องวางทรัพย์สินไวก้ับตัวแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และ
เช่นเดียวกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ฟิวเจอรส์ ผูข้ายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ออปชั่นก็มีโอกาสไดร้บัผลขาดทุนเป็น
จ านวนมากภายในเวลาอนัรวดเรว็ ซึ่งอาจเกินกวา่มลูค่าหลกัประกนัเริ่มตน้ที่วางไวก้บัตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได ้
กรณีที่ราคาตลาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เปลีย่นแปลงไป 
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ล่วงหน้า 3. ความเสี่ยงร่วมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอรส์และสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าออปชั่น 

3.1 การท าความเข้าใจกับรายละเอียดและเงือ่นไขของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  

เนื่องจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เป็นการลงทนุที่มีความเสี่ยงสงู ดงันัน้ ก่อนตดัสินใจซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
ลกูคา้ควรศกึษาและท าความเขา้ใจรายละเอียดและเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (contract specification) แต่ละประเภท
อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสินคา้อา้งอิง หรือตัวแปรอา้งอิง (underlying assets/ variables) ขนาดของสญัญา 
(contract size/ unit/ multiplier) วนัสดุทา้ยของการซือ้ขาย (last trading day) วนัครบก าหนดสญัญา (settlement day) วิธีการ
สง่มอบ หรือช าระราคา (settlement method) ราคาส าหรบัการสง่มอบหรือใชอ้า้งอิงเพื่อค านวณสว่นตา่งของราคา (settlement 
price) วิธีการวางหลกัประกนั เป็นตน้ โดยลกูคา้ควรพิจารณาว่าการลงทนุดงักลา่วเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคใ์นการลงทุนและ
ฐานะการเงินของลกูคา้หรอืไมเ่พียงใดดว้ย 

ในกรณีของการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่น ลกูคา้ควรท าความเขา้ใจกบัเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ประเภทของ
สญัญา อาทิ พทุออปชั่น (put options) หรอื คอลออปชั่น (call options) เง่ือนไขในการใชส้ทิธิ และประเภทของสนิคา้หรอืตวัแปร
อา้งอิง (underlying assets / variables) เป็นตน้ ว่าเหมาะสมกบัความตอ้งการและความเสี่ยงที่พิจารณาไวห้รือไม่ นอกจากนี ้
ลูกค้าควรค านึ งถึ งผลตอบแทนจากการ ถือครองสถานะ  ค่ าพรี เ มี่ ยม  ( premium) ค่ า ธ รรม เนี ยมการซื ้อขาย  
และผลขาดทนุท่ีอาจเกิดขึน้ 

3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ก่อนที่จะเริม่ท าการซือ้ขาย ลกูคา้ควรสอบถามตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ใหเ้ขา้ใจถึงรายละเอียด อตัราและประเภท
ของคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขาย การช าระราคา และการใชส้ทิธิที่ลกูคา้ตอ้งช าระ เช่น คา่นายหนา้ คา่ธรรมเนียม
การใชส้ิทธิ เป็นตน้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมเหล่านีจ้ะเป็นตน้ทุนในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อนัมีผลกระทบต่อก าไร
ขาดทนุและการตดัสนิใจซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของของลกูคา้ ทัง้นี ้คา่นายหนา้อาจแตกตา่งกนัตามประเภท ปรมิาณการ
ซือ้ขายของลกูคา้ได ้โดยตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และส านกังาน ก.ล.ต. ไมม่ีขอ้ก าหนดในเรือ่งอตัราคา่นายหนา้แตอ่ยา่งใด 

3.3 ความเสี่ยงในการถกูล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าและความรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึน้ 

เมื่อลกูคา้มีฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทซึง่มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งด าเนินการตามสญัญาแลว้ อนัไดแ้ก่ การมีฐานะซือ้ใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ( long futures) การมีฐานะขายในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ( short futures)  
และการมีฐานะขายในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ออปชั่น (short options) ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้จะท าการปรบัมลูคา่
ตามราคาตลาด (mark to market) ของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของลูกคา้ที่มีฐานะดงักล่าวอย่างนอ้ยทุกสิน้วนัท าการ  เพื่อให้
สะทอ้นผลก าไรหรือขาดทนุจากฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ในแตล่ะวนั หากลูกค้าขาดทุนจากการมีฐานะสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า จนมีผลท าให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลง ต ่ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (maintenance 
margin) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในจ านวนที่เป็นผลให้มูลค่า
หลักประกันของลูกค้าไม่ต ่ากว่ามูลค่าหลักประกันเร่ิมต้น โดยลูกค้าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
หากลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาดังกล่าว ตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าจะด าเนินการ
ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ซ่ึงลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะ
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าน้ัน 
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ล่วงหน้า นอกจากนี ้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อาจก าหนดมาตรการในเรือ่งจุดบังคับขาย (force close) เพิ่มเติมตามเง่ือนไข
ที่ ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื ้อขายสัญญาซื ้อขา ยล่วงหน้าหรือระเบียบวิ ธีปฏิบัติในการซื ้อขาย 
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ โดยที่หากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าลดลงจนถึงจุดบังคับขาย (force close) ตัวแทนซือ้ขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มในระหว่างเวลาท าการซื้อขาย ซ่ึงหากลูกค้าไม่น า
หลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไข หรือระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าว ตัวแทนซือ้ขาย
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้ามีสิทธิที่จะด าเนินการล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของลูกค้า ซ่ึงลูกค้ายงัคงต้องรับผิดชอบ
ต่อผลขาดทุนที่เกิดขึน้จากการล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าน้ันเช่นกัน 

ความเสี่ยงในท านองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดขึน้ได้ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่ว่า  
โดยตนเองหรือผ่านบุคคลอื่นเกินกว่าจ านวนที่ศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ก าหนด และลกูคา้ไม่ด าเนินการลา้งฐานะ
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามที่ไดร้บัแจง้จากตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

3.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ในกรณีที่ลกูคา้อาจไมส่ามารถลา้งฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ไดก้่อนสญัญาครบก าหนดไมว่า่ดว้ยเหตเุนื่องจากสภาพตลาดไม่
เอือ้อ านวย เช่น ตลาดขาดสภาพคล่อง หรือ ศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าสั่งงดการซือ้ขาย หรือด้วยเหตุอื่นใด  
ลกูคา้อาจไดร้บัผลขาดทนุจากการมีฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้คงคา้งอยูจ่นสญัญาครบก าหนดได ้

3.5 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของลูกค้าเพื่อจ ากัดผลขาดทุน 

ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อาจไมส่ามารถด าเนินการตามค าสั่งซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ประเภทหนึง่ประเภทใด
ของลกูคา้ ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อจ ากดัผลขาดทนุที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ เช่น ค าสั่งซือ้ขายประเภท 
Stop Loss หรอื Stop Limit เป็นตน้ หากสภาพตลาดไมเ่อือ้อ านวยใหเ้กิดการจบัคูค่  าสั่งซือ้ขายดงักลา่ว 

3.6 ความเสี่ยงจากการถกูจ ากัดฐานะสัญญาหรือถกูห้ามสร้างฐานะสัญญาเพิ่ม 

ศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ส านกัหกับญัชีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรือส านกังาน ก.ล.ต. อาจสั่งการใหต้วัแทนซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ จ ากดัฐานะสญัญาหรือสั่งหา้มสรา้งฐานะสญัญาเพิ่มใหแ้ก่ลกูคา้ ปิดบญัชีซือ้ขาย รวมทัง้อาจสั่งใหล้า้ง
ฐานะสญัญาได ้หากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้มีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในการ
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรือท าใหห้รือน่าจะท าใหร้าคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ใน
ศูน ย์ซื ้อ ข า ยสัญญาซื ้อ ข ายล่ ว งหน้า  ไ ม่ ต ร ง ต่ อ สภาพปกติ ขอ งตลาด  ห รื อ ลูก ค้า มี พ ฤติ ก ร รมก า ร ซื ้อ ข าย 
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่ไมเ่หมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรือลกูคา้ไม่ด าเนินการแจง้ จดัหา
ขอ้มลู หรือจดัท าค าชีแ้จงหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ หรืออาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั แก่ตัวแทนซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า  ศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  ส านักหักบัญชีสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  หรือส านักงาน ก.ล.ต.  
ในกรณีศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ส านกัหกับญัชีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืส านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งใหศู้นยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ หรือส านักหักบญัชีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
งดการซือ้ขาย จ ากดัฐานะ หรอืลา้งฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการรกัษาความ
มั่นคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการซือ้ขายและการช าระหนีใ้น 
ตลาดซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
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ล่วงหน้า 3.7 ความเสี่ยงจากการถกูเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถกูล้างฐานะ 

ในกรณีที่สภาวะตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ผนัผวนมาก หรือมีเหตอุนัควรเช่ือไดว้่าอาจเกิด
ความไม่มั่นคงต่อฐานะการลงทุนของลูกค้า ตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และส านักหักบัญชี ตัวแทนซือ้ขาย  
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจเรียกใหล้กูคา้วางหลกัประกันเพิ่มระหว่างเวลาท าการซือ้ขายของวนันัน้มากกว่าหนึ่งครัง้ได ้หรือ
ด าเนินการเพื่อลา้งฐานะของลกูคา้ได ้

3.8 กระบวนการในการเรียกหลักประกันเพิ่ม และการปิดฐานะสัญญา 

บริษัทในฐานะตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ จะท าการค านวณก าไรหรือขาดทนุจากฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของ
ลกูคา้และท าการปรบัมลูคา่หลกัประกนัจากก าไรหรือขาดทนุ ซึ่งหากพบวา่หลกัประกนัของลกูคา้ต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัรกัษา
สภาพ (Maintenance Margin) หรือต ่ากว่าระดบัหลกัประกนัปิดฐานะ (Force Close Margin) บริษัทจะด าเนินการแจง้ใหล้กูคา้
น าหลักประกันมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี ้ หากลูกค้าไม่ด า เนินการน าหลักประกันมา วางเพิ่ม 
ตามจ านวนที่บริษัทไดแ้จง้ไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการปิดฐานะการถือครองสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของ
ลกูคา้อยา่งนอ้ยเทา่กบัจ านวนที่บรษัิทไดแ้จง้ไป 

3.9 ความเสี่ยงจากระบบการซือ้ขาย 

ในการซือ้ขายดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์อาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับขอ้จ ากัดบางประการ เช่น การหยุดท างานของ Hardware  
และ/หรือ Software ผลดงักลา่วอาจท าใหต้วัแทนสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ไม่สามารถท าตามค าสั่งของลกูคา้ไดเ้ป็นบางสว่นหรือ
ทัง้หมด 

3.10 ความเสี่ยงจากการไม่ติดตามข่าวสารข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้มีทัง้ความเสีย่ง และผลประโยชนจ์ากการท่ีราคาสนิคา้หรอืตวัแปรมีการเปลีย่นแปลงสงูขึน้หรอื
ต ่าลงจากปัจจยัตา่งๆ ดงันัน้ลกูคา้ตอ้งติดตามสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ ที่เกิดขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศที่อาจจะมีผลกระทบ
ตอ่ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

อีกทั้งการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ รวมถึง  
การบริหารความเสี่ยงทัง้ระบบของตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ จึงมีการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ
หรือขอ้บงัคบั เพื่อพฒันาระบบการซือ้ขายใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (ลูกคา้สามารถติดตามและสอบถามขอ้มลูและรายละเอียด
จากตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้และส านกัหกับญัชี) หากลกูคา้ไม่ติดตามอย่างใกลชิ้ด
อาจไดร้บัผลเสยีหายจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วได ้

3.11 ความเสี่ยงจากการไม่เปิดเผยข้อมูล 

ในการเปิดบัญชีซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าลูกค้าต้องเปิดเผยรายช่ือผู้ร ับผลประโยชน์ที่แท้จริง  ( Beneficiary)  
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (Related Person) ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากไม่เปิดเผยขอ้มลูใหค้รบถว้นอาจถกูด าเนินการ
ตามบทลงโทษตามประกาศดงักลา่ว 

เอกสารฉบบันี ้มิไดก้ล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือ ประเด็นส าคญัอื่นนอกจากความเสี่ยงจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าท าธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ผลผูกพัน  
ทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่อาจได้รบั การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจเป็นการลงทุน 
ที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง ว่าเป็นการซือ้ขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่  
โดยพิจารณาจากประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ขาย ฐานะการเงิน และสถานการณอ์ื่นๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง 
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ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากลูกคา้มีขอ้พิพาทระหว่างตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ลูกคา้สามารถรอ้งเรียนกับส านักงาน ก.ล.ต.  
เพื่อเขา้สูก่ระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีอนญุาโตตลุาการได ้ซึง่เป็นมาตรการในการใหค้วามคุม้ครองสทิธิของผูล้งทนุในตลาดทนุ 

ทั้งนี ้ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้น  
จากบรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) แลว้ 

ลูกค้า 
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(……………………………………………………….………………………………..) ตวับรรจง 

วนัท่ี (ว/ด/ป) ……….............................. 
เจ้าหน้าที่ผู้เปิดบัญช ี

 
ลงช่ือ................................................................... 

(…………………………………………………………...) 
วนัท่ี (ว/ด/ป) ………............................. 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
 

ลงช่ือ................................................................... 
บรษัิท หลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 
วนัท่ี (ว/ด/ป) ………............................. 

 



 

 

กำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล 
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ลกูคา้สามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรพัยก์สิกรไทย 
ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการ Scan QR Code 

ขอ้มลูของท่านเป็นสิ่งส  าคญัยิ่ง บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะด าเนินการอย่างดีที่สดุดว้ยมาตรการที่เขม้งวด
ในการรกัษาความลบัและดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหป้ลอดภยั 

ทา่นสามารถเลอืกใหห้รอืไมใ่หค้วามยินยอมโดยไมม่ีผลตอ่การพิจารณาการใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

 ควำมยนิยอมให้บริษัทน ำเสนอผลิตภัณฑห์รือบริกำร 
เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสรับขอ้เสนอผลิตภัณฑห์รือบริการ สิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึน้ รวมถึงข่าวสาร 
ค าแนะน าที่เป็นประโยชนแ์ละโปรโมชั่นท่ีคดัสรรอยา่งเหมาะสม ทา่นยินยอมใหบ้รษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูของทา่น 

 ควำมยนิยอมให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงนิและพันธมิตรทำงธุรกิจน ำเสนอผลิตภณัฑห์รือบริกำร 
เพื่อใหท้่านไม่พลาดโอกาสรบัขอ้เสนอผลิตภัณฑห์รือบริการพิเศษ โปรโมชั่นที่คดัสรรอย่างเหมาะสมจากกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรทางธุรกิจ 13 ท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารกสกิรไทยและพนัธมิตรทางธุรกิจ12ดงักลา่ว 
 

 
 

                                                 
13 กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย สามารถดรูายละเอียดไดจ้าก www.kasikornbank.com/financial-conglomerate และรายชื่อพนัธมิตรทางธุรกิจที่

ไดร้บัขอ้มลูของทา่นไดแ้ก่ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ในกรณีเพิ่มเติมผูร้บัขอ้มลูในภายหลงั : บริษัทจะแจง้รายชื่อผูร้บัขอ้มลูและขอความยินยอมอีกครัง้ ยกเวน้กรณีผูร้บัขอ้มลูอยู่ในกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย บรษัิทจะแจง้รายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงใหท้า่นทราบ 

 

ลายมือช่ือ ....................................................................................................................  

( ) ตวับรรจง 

 

วนัท่ี (ว/ด/ป) ……………….……..... 
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แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 
ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 

ลกูคา้สามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรพัยก์สิกรไทย 
ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการ Scan QR Code 

 

  

 

ชื่อ-นำมสกุล.................................................................................................................................... เลขที่บัญชี .................................... 
 

 
โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของทำ่น 

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และส้ินสุดค าถาม 

1. ทา่นเป็นพลเมืองอเมรกินั ใชห่รือไม่  ใช่  ไมใ่ช่ 

2. ทา่นเป็นผูถื้อบตัรประจ าตวัผูมี้ถ่ินทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (เชน่ กรนีการด์) ใช ่หรอืไม ่  ใช ่  ไมใ่ช่ 

3. ทา่นเป็นผูมี้ถ่ินที่อยูใ่นสหรฐัอเมรกิาและมีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีใหก้บัสหรฐัอเมรกิาใชห่รอืไม่  ใช ่  ไมใ่ช่ 

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมแนบเอกสารสละสัญชาติอเมริกัน และส้ินสุดค าถาม 

4. ทา่นเกิดในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดินแดนที่เป็นของสหรฐัอเมรกิา) แตไ่ดส้ละความเป็นพลเมืองอเมรกินัอยา่งสมบรูณต์ามกฎหมายแลว้  ใช ่  ไมใ่ช่ 

 

1. ทา่นยืนยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ ์

2. ท่านรบัทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ขอ้มลูที่ใหต้ามแบบฟอรม์นี ้หรือตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอันเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่
ครบถว้นสมบูรณ ์กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยตุิความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น ตามที่บรษัิทเห็นสมควร 

3. ท่านตกลงที่จะแจง้ใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยทราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยภายใน  30 วนัหลงัจาก 
มีเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของทา่นที่ระบใุนแบบฟอรม์นีไ้มถ่กูตอ้ง 

4. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที่ท่านไม่ไดด้  าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการน าส่งขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ ์เก่ียวกับสถานะของ
ทา่น กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใชด้ลุยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวที่จะยตุิความสมัพนัธท์างการเงิน /ทางธุรกิจกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามที่
กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร 

 

ทา่นตกลงใหค้วามยินยอม ที่ไมอ่าจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านใหแ้ก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร 
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักล่าวรวมถึง ชื่อลกูคา้ ที่อยู่ 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี หมายเลขบญัชี สถานะตามหลกัเกณฑเ์รื่อง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบตัิตาม หรือผูไ้ม่ใหค้วามรว่มมือ) จ  านวนเงินหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชี 
การจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ  านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภณัฑท์างการเงิน และ/หรือ ทรพัยส์ินอ่ืนๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกสิกรไทยตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถกูรอ้งขอโดยบรษัิทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถึง IRS ดว้ย 

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท้ี่ท่านไดร้บัหรือผ่านจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในจ านวนที่ก  าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร  
ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ธนาคารกสิกรไทยกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว 

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นตอ่การพิจารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มลูที่จ  าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
หรือไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบังคับใชก้ฎหมายที่หา้มการรายงานขอ้มลูไดก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร 

หมายเหต ุเพ่ือวตัถปุระสงคข์องแบบฟอรม์นี ้“กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย” ใหห้มายความรวมถึง บรษัิทที่เขา้ข่ายตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ประกอบดว้ย 
(1) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (2) บลจ.กสิกรไทย (3) บล.กสิกรไทย (4) บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และบริษัทอ่ืนๆ ที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ธนาคารกสิกรไทยในอนาคต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจา้รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมี้การเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี  และการยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัขา้พเจา้ เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้จงึไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส  าคญั 

 

 

ลายมือชื่อ
 ......................................................................................................................  

วนัท่ี (ว/ด/ป)) ..................................... 

สถำนะของลูกค้ำ ส่วนที่ 1 

กำรยืนยันและกำรเปล่ียนแปลงสถำนะ 

กำรยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลและกำรหกับัญชี 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

W-9 

W-8BEN 
 


