


เอกสาร / หลักฐาน ประกอบคาํขอเปิดบัญชี
(พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง)

บุคคลธรรมดา

ลูกค้าเจ้าของบัญชี
� สําเนาบตัรประชาชน  / บตัรข้าราชการ / หนงัสือเดินทาง (Passport)  (ที�ยงัไมห่มดอาย)ุ
�  สําเนาทะเบียนบ้าน   (หน้าที�มีชื�อและเลขที�บ้าน)
�  หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (ATS)  พร้อมแนบสําเนาหน้าสมดุบญัชีธนาคารหน้าที�มีชื�อและเลขที�บญัชีธนาคาร
�  หลกัฐานทางการเงินที�เป็นปัจจบุนั (ไมเ่กิน 0 เดือน) เชน่ สําเนา Bank statement (update) / สําเนาสลิปเงินเดือน
� ใบอนญุาตขอทํางาน  (Work Permit) กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ
�  คา่อากรแสตมป์  EF  บาท
� ลูกค้าลงลายมือชื.อรับรองสาํเนาถูกต้องในเอกสาร  สาํเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (Passport) /

สาํเนาทะเบียนบ้าน  และ  ใบอนุญาตขอทาํงาน  (Work Permit)

ผู้ รับมอบอาํนาจ
� สําเนาบตัรประชาชน
�  สําเนาทะเบียนบ้าน
� คา่อากรแสตมป์  EF  บาท
    ผู้ รับมอบอาํนาจลงลายมือชื.อรับรองสาํเนาถูกต้องในเอกสาร  สาํเนาบัตรประชาชน / สาํเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ กรณีเปิดบญัชีซื Hอขายสญัญาซื Hอขายลว่งหน้า (DERIVATIVES)  ต้องมีบญัชีซื Hอขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสดด้วย

และหากมีคูส่มรสจะต้องแจ้งเลขที�บตัรประชาชนของคูส่มรสด้วย

ธนาคารที.ใช้สาํหรับหกับัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ มีดังนี :
1. ธนาคารกรุงเทพ              Q.   ธนาคารไทยพาณิชย์  E.  ธนาคารกสิกรไทย  R.   ธนาคารย ูโอ บี
5. ธนาคารกรุงไทย  U.   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา       7.  ธนาคารธนชาต 8. ธนาคารทหารไทย
9. ธนาคารไทยธนาคาร

นิติบุคคล
� หนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์พร้อมวตัถปุระสงค์ทั Hงหมด (มีอายยุ้อนหลงัไมเ่กิน 0 เดือน)
� หนงัสือบริคณห์สนธิ
� สําเนารายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทซึ�งมีมติอนมุตัิให้เปิดบญัชีกบับริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั

รวมทั Hงการแตง่ตั Hงหรือมอบอํานาจให้กรรมการของบริษัท หรือบคุคลอื�นกระทําการแทนบริษัท
� รายชื�อลา่สดุของผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 0F อนัดบัแรก
� สําเนางบการเงินฉบบัลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีรับรองแล้ว
� สําเนาบตัรประชาชนที�ยงัไมห่มดอายแุละสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
� คา่อากรแสตมป์ 30 บาท
ผู้ รับมอบทาํการแทนตามหนังสือมอบอาํนาจ
� สําเนาบตัรประชาชน
�  สําเนาทะเบียนบ้าน
� คา่อากรแสตมป์ 30 บาท  ตอ่ผู้ รับมอบอํานาจ 0 คน
� บตัรตวัอยา่งลายมือชื�อ  Q ฉบบั

กรณีถ้ามี บุคคลที.ได้รับประโยชน์จากการทาํธุรกรรมในทอดสุดท้าย1 และเป็นนิติบุคคล ต้องแจ้งรายชื.อล่าสุดของผู้ถือหุ้นสูงสุด AB อันดับแรก
บุคคลที.มีอาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรมในทอดสุดท้าย2 ต้องมีสาํเนาบัตรประชาชน (ที.ยังไม่หมดอายุ)

การรับรองเอกสาร  -  สําเนาเอกสารทกุฉบบัต้องรับรองสําเนาถกูต้อง และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)
- สถานที�ที�ติดตอ่จะต้องเป็นสถานที�ที�ระบใุนหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

1
บคุคลที�ได้รับประโยชน์จากการทําธรุกรรมในทอดสดุท้าย หมายถึงบคุคลธรรมดาที�เป็นเจ้าของบญัชีในทอดสดุท้าย หรือมีส่วนได้เสียอยา่งมีนยัสําคญัในทอดสดุท้ายจากการทําธรุกรรมของลกูค้า

2
บคุคลที�มีอํานาจควบคมุการทําธรุกรรมในทอดสดุท้าย  หมายถึงบคุคลธรรมดาที�มีอํานาจควบคมุหรือตดัสินใจทอดสดุท้ายเกี�ยวกบับญัชีหรือการทําธรุกรรมของลกูค้า
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  15   21  2  กก   ก < 20% ,  กก 1     
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 30   36 4  ก   ก < 10% ,  กก 1    
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กก       
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    กกกก กกกกก
กกก กกกกก  
กก 

 ก  ก ก   กกกก 
 กก  กก ก ก 

 

 กกก กกก  กก 
กกกก        
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กก (Email) 

   กกก   ก  

........
กกกกก กก (ก
ก) กก (Email) กก ก  

1. กก 
2. ก
3. กกก (กก)
4. กกก (กกกกก)
5. กกกก (กก)
6. กก
7. ก / กก (กก)
8.  / 
9. 
10. 
11. กกก
12. SBL Fee Statement  For The Month  Lender (กกกกก) 
13. กกก...กก ( กก )
14. กกกก

    กกก  Email address  

Email Address: _______________________________________________ 
: ก Email AddressกEmail Addressก 

    กก EMail Address  Email Address 
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กก 
รวมทั งการซื อขายหลักทรัพย์ในบัญชีแคชบาลานซ์ 

 ก   ก  

.. ..... 

....ก ก  ก ก   ก 
กก  8 ก 175    3/1       ก  
ก  ก   

ก ก  กกก 
 1.    
ก.ล.ต.    กกกกกก 
สํานักงาน    กกกกกกก 
ตลาดหลักทรัพย์    ก  ก  กกกก 
ศนย์รับฝากู     กก () ก           
หลักทรัพย์      ก  กกก  

 ก  ก   กก ก... ก 
ซื อ    กกกก กก 
คําสั งซื อ หรือ คาํสั งขาย  ก  กก    ก    

 กก กก    ก  
เงินทดรอง  ก      ก   

กกกกก   กกกกกกก 
เงินของลกค้าู     กก  
ค่าบาํเหน็จ    กกกกก  ก 

 
บัญชีหลักทรัพย์  กกกกก ก... ก 
  2.  กกกกกก 
2.1     กกกกกกก 

  กก 
2.2 ก  ก  กกก  ก ก 

 ก กกกกกกก 
2.3 ก กกก กกก

กกก กก 
2.4 กกกก กก  2.2 กก

กก กกกกกกกก
ก  

2.5 ก  กก 
2.6 กก กก   ก 
2.7 กก  กกกกกกกก 
2.8   ก  กกก ก

กก 
 3. ก  ก  ก กก     

ก  ก  กกกก  ก  
หากลกค้าต้องการยกเลิกคาํสังซื อหรือขายหลักทรัพย์ ลกค้าต้องแจ้งแก่บริษัทโดยพลัน ทั งนี บริษัทจะไม่รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายต่างๆจากการทีู ู

บริษัทไม่สามารถยกเลิกคาํสั งของลกค้าได้ทันเวลา  และหากไม่มีการขอยกเลิกคาํสั ง  ให้ถือว่าคาํสังซื อหรือขายหลักทรัพย์นันมีผลเฉพาะวันทาํการนันๆู  
 4.  กก กก กก    ก 

กกก ก กกก 
กกก กก  กกก กกก
กก กก 

ลกค้าตกลงรับทราบว่าบริษัทไม่มีความผกพันทีจะต้องรับคาํสังซื ู ู อหรือคาํสังขายของลกค้าเสมอไป โดยบริษัทไม่จาํเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ลกู ู ค้าทราบ และ
บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดแก่ลกค้า หากบริษัทไม่สามารถซื อหรือขายหลักทรัพย์ตามคาํสังของลกค้าได้ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนู ู  

ข้อ 5. ลกค้ารับทราบและยอมรับว่า การสั งซื อสัู งขายหลักทรัพย์ ลกค้าจะต้องมีคาํสังโดยตรงไปยังเจ้าหน้าทีการตลาดของบริษัท โดยลกค้าต้องใช้ดุลพินิจู ู
และตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เจ้าหน้าทีการตลาดไม่สามารถตัดสินใจแทนลกค้าได้ และลกค้าต้องไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าทีการตลาดตัดสินใจซื อขาย ู ู
หลักทรัพย์แทนลกค้าอย่างเด็ดขาด หากลกค้ายินยอมลกค้าต้องรับผิดชอบเองู ู ู  

 6. ก  ก กกก 
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 7. กกกกก กกก 
กกกกก กกกกกก 

 8. กกกกก กก
กกกกกกกกกกกก 
กกกกก 

 9. กกก   กกกกกก
ก กกกกก ก
กก   กกก 3 ก กก 
ก กก กก
ก 

กกกก กกกกกกก   
กกกก  กก ก...  ก ก 

กกกกกกก  กกก   
กก กกกกกก กกก 
กกก 

ข้อ 10.  เมือบริษัทได้ซื อหลักทรัพย์ตามคาํสั งของลกค้าแล้ว  และไม่ว่าจะซื อหลักทรัพย์ไู ด้ครบจาํนวนตามคําสั งหรือไม่ก็ตามบริษัทจะออกเงินทดรองจ่าย  
ค่าซื อหลักทรัพย์ไปก่อน ลกค้าจะต้องชําระค่าซื อหลักทรัพย์ทีบริษัทออกเงินทดรองจ่ายแทนลกค้ารวมทังค่าบําเหน็จให้แก่บริษัทให้เสร็จสิ นภายในสามวันทาํการนับถัดู ู
จากวันทีบริษัทได้ซื อหลักทรัพย์ให้แก่ลกค้า ู หรือในวันอืนใดทีตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. หรือบริษัทกาํหนด 

กกก กกกกกกกกกกก
กกกกก, ก กก
 กกกกกกกก ก
กกกก 

กกก กกกกกก 
กกกกก ก ก

  กก15 กกกกก 
ข้อ 11. ในกรณีทีลกค้าผิดนัดชําระราคา ลกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ทีได้ซื อมาู ู  รวมทังสิทธิในการจองซื อหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์อืนใน

บัญชีหลักทรัพย์ของลกู ค้าทีอย่ในความครอบครองของบริษัทโดยไม่คาํนึงวู่ าหลักทรัพย์นันได้ซื อหรือฝากไว้เพือการอันใด โดยขายในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใด 
และราคาใด ตามทีบริษัทเห็นควร และให้บริษัทนําเงินทีได้จากการบงัคับขายนันมาหกัชาํระหนี ทั งปวงทีลกค้าจะต้องชาํระให้แก่บริษัท รวมทั งค่าบาํเหน็จให้ครบถ้วน ู
หากได้เงินไม่พอชําระหนี  ลกค้าตกลงยินยอมรับผิดชาํระให้แก่บริษัทจนครบถ้วนโดยทันท ีู ทั งนี ลกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับชาํระหนี จากเงินู , หลักทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินอืนๆทุกประเภทของลกค้าทีอย่ในความครอบครองดแลของบริษัทได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าู ู ู  และลกค้ายินยอมให้บู ริษัทฟ้องร้องดําเนินคดีได้
ด้วย โดยลกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากการดาํเนินการติดตามทวงถามและการดาํเนินคดีทุกประการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าู  

 12. กกกก ก ก
ก Email กก   

ข้อ 13. ในกรณีทีลกค้าซื อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีเงินสดประเภททีลกค้าต้องวางเงินของลกค้าไว้เป็นประกันการชาํู ู ู ระหนี ก่อนซื อหลักทรัพย์ โดยลกค้าู
สามารถซื อหลักทรัพย์ได้ไม่เกินกว่าเงินของลกค้าทีวางไว้ ู ( Cash Balance Account ) และลกค้าได้มีคาํสั งซื อหลักทรัพย์ตํากว่าเงินของลกค้าทีวางไว้กับบริษัท  บริษัทจะู ู
หักเงินของลกค้าทีวางไว้เพือชําระค่าซื อหลักทรัพย์ในวันทีู ครบกาํหนดชาํระค่าซื อหลักทรัพย์นั น และ 

(1)  หากลกค้ามีคาํสังซื อหลักทรัพย์เป็นจาํนวนเงินทีมีมลค่ารวมค่าธรรมเนียมและค่าบําเหน็จต่างๆ สงกว่าเงินของลกค้า  ลกค้าตกลงจะวางเงินเพิมใหู้ ู ู ู ู
เพียงพอทีจะชาํระค่าซื อหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 2 วันทาํการนับจากวันทีซื อหลักทรัพย์นั นๆ 

(2)  หากลกค้าไม่ดําเนินการตามความใน ู (1) ลกค้ายินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทีได้ซื อมาในส่วนทีเกินกว่าเงินของลกค้าในู ู
วันทาํการที  3 นับจากวันทีได้ซื อหลักทรัพย์นั นๆ 

(3) กกกก กก
กกกก กกกกกกกก 
กกกก 6   

 14. กกกก  ก  กกกก
กกก กกกกกกกก กก
กกกกกกก 

 15. กก  กก ก
กก  ก  กก  
   ()  

 16. กกก กกก 12.00 . กกก 
ก กกกกกกกกกก 

กกกกก กกกกก กกก
 

หากลกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายในกาํหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะดาํเนินการซื อหลักทรัพย์ดงักล่าวเพือนํามาส่งมอบแทนได้ทันท ี หรือในู
ระยะเวลาอืนใดทีบริษัทเห็นสมควร  และลกค้าต้องรับผิดชอบในเงินทดรองจ่ายค่าซื อหลักทรัพย์ตลอดจน  ค่าบาํเหน็จ  ค่าปรับ  และค่าเสียหายต่างๆ ทีเกิดขึ นกับู
บริษัทจากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์นัน 
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 17. กกกกกก  กกกกกก 
กกกก กกก กก
ก กกก  

กกกก กกกก กกก
กกกกกกกกก
กก กกกกกก    
กกก กกกกกกก กก 

กก ก กกก 
ก กก ก 

ข้อ 18. กรณีทีบริษัทดาํเนินการบงัคับขายหลักทรัพย์ ตามข้อ 11 ลกค้ายินยอมผกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเสมือนเป็นกู ู ารขายตามคาํสัง
ของลกค้าเอง ลกค้ายินยอมให้บริษัทนํายอดเงินสุทธิทีได้จากการขาย ตลอดจนดอกผลหรือผลประโยชน์ทีได้รับในนามลกค้าไปหักกลบลบหนี  และหรือหักทอนบญัชีู ู ู
ทุกชนิดทุกประเภททีลกค้าค้างชาํระกบับริษัทให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ลกค้าทราบล่วงหน้าู ู  

 19.  กกก  กก  
ก กก   กก 

19.1 ลกค้ายอมรับว่าการสั งซื อหรือสั งขายหลักู ทรัพย์หรือกระทาํการใดๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ซึงได้กระทาํไปโดยใช้รหัสประจาํตัวผ้ใช้ ู (User 
Name)  และรหัสผ่าน (Password)  เป็นรายการซื อขายหลักทรัพย์ทีถกต้องสมบรณ์ และเป็นการกระทาํทีถกต้องตามกฎหมาย โดยลกู ู ู ู ค้าไม่ต้องลงลายมือชือให้ไว้เป็น
หลักฐานอีก และลกค้ายินยอมรับผิดชอบชาํระราคาค่าซื อขายหลักทรัพย์ตามรายการซื อขายหลักทรัพย์นัน ู โดยบริษัทสามารถแจ้งผลการซื อขายหลักทรัพย์ให้ลกค้าู
ทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นหน้าทีของลกค้าทีจะต้องตรวจสอบความถกต้องของรายการอย่ตลอดเวลาู ู ู  กับลกค้ายอมรับว่าบริู ษัทสามารถเก็บรักษาข้อมลู
ของลกค้ากับมีการบริหารและมีการควบคุมป้องกันระบบู  Network  ทีมมีาตรฐาน มีความรอบคอบ รัดกุม และปลอดภยัเป็นทีพอใจของลกค้าู  

19.2 ลกค้าสัญญาว่าเมือได้รับรหัสประจําตัวผ้ใช้และรหัสผ่านู ู แล้วจะเก็บรักษารหัสดังกล่าวทั งสองไว้เป็นความลับมิให้สญหายหรือตกอย่ในความู ู ครอบครอง
ของบุคคลอืน หากเกิดกรณีสญหายลกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันที เพือบริษัทจะได้ทําการยกเลิกรหัสทั งสองประเภท และลกค้ายอมรับผิดชอบในบรรดาหนี และู ู ู
ความเสียหายแก่บริษัททีเกิดจากการใช้รหัสดังกล่าวของลกค้าในระหว่างสญหายจนกว่าบริษัู ู ทจะได้ยกเลิกรหัสดังกล่าว 

19.3 ลกค้าจะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยหรือกระทาํการอืนใดให้ผ้อืนรวมทั งผ้รับมอบอาํนาจทราบถึงรหสัประจาํตวัผ้ใช้และรหัสผ่านโดยเดด็ขาด หากมี ู ู ู ู
ผ้อืนใดนาํรหัสดังกล่าวไปใช้ในการสั งซื อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ลกค้ายินยอมรับผิู ู ดชอบในบรรดาหนี และความเสียหายแก่บริษัททีเกิดจากการใช้
รหัสดังกล่าวของลกค้า ทั งนี ถือว่าลกค้าเป็นผ้กระทาํการนั นเองและจะไม่โต้แย้งเพือปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆต่อบริษัทู ู ู  

19.4 กกกก กก  
ก (Automated Order Matching) กก  (Published Volume) 

19.5 กกก กกก
   ก ก... กกก กกกกก ก
กกก กกกก   ก 
 

19.6 กกกกกก 19.5    กก ก  
ก...   ก  ก ก 15 
ก 

19.7 กกกกกกก 
กกกก   ก ก 
 

19.8 ลกค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสียงอันอาจเกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอู นิกส์ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น กรณีเครืองคอมพิวเตอร์
ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการสือสารขดัข้อง เป็นเหตุให้ลกค้าซื อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ หรือทํารายการได้ไม่ครบถ้วน การ ู
สญหายของข้อมลระหว่างทาง การส่งข้อมลเป็นไปอย่างล่าช้า ความผิดู ู ู พลาดคลาดเคลือนของข้อมลทีได้รับเนืองจากข้อจาํกัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ลกค้าจะู ู
ยกเอาเหตุดังกล่าวเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้ 

19.9 ลกค้าเข้าใจและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงือนไข ระเบียบ ข้อบังคับ คาํสั ง และวิธีปฏิบัติเกียวกับการซื อขายู หลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากการซื อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีดังกล่าว รวมทั งความเสียงทีอาจเกิดขึ นจากปัญหาความขัดข้องของระบบหรืออุปกรณ์ ซึงอาจ
ทาํให้ข้อมลสญหายผิดพลาดหรือล่าช้าไดู้ ู  

กก กกกกกกก
 กกก  ก กก กก
กก กกกกกก 

19.10  ลกค้าขอแสดงความจาํนงต่อบริษัทไว้ว่า บรรดาข้อมล หนังสือติดต่อ หรือเอกสารใดๆ ซึงได้ทาํการสือสารและส่งข้อมลให้แก่ลกค้าผ่านระบบู ู ู ู
อิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่าลกค้าได้รับและรับทราบโดยชอบตามกฏหมายแล้วโดยไม่ต้องคาํนึงว่าจะมีผ้รับหรือไม่ก็ตามู ู  

 20.  กกกก 
20.1 กกกกกกก  28 ก 2555, กกกกก

ก, ก ก กก 
20.2 กกก กลกค้าวางเงินหรือฝากเงินไว้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการวางเงินู ล่วงหน้าก่อนการซื อขาย

หลักทรัพย์ หรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ทีฝากไว้กับบริษัทเพือวัตถุประสงค์ในการชําระราคาค่าซื อหลักทรัพย์ในอนาคตจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
หรือสถาบันทีมีหน้าทีในการรับประกันเงินฝาก แต่หากบริษัทจะทาํการเก็บรักษาเงินของลูกค้าโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือสถาบัน
การเงินอืนใดเพือบัญชีลกค้า หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน หรือตัวแลกเงินของธนาคารทีได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือตามทีกฎหมายกาํหนด เงินของลกค้าจะู ู
ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสถาบันทีมีหน้าทีในการรับประกันเงินฝากตามทีกฎหมายกาํหนดไว้ / หรือตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 
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20.3 กกกกก กก ก
ก กก กกกกก 

20.4 ในการถอนทรัพย์สินและเงินของลกค้าู  ลกค้าจะต้องยืนคาํขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มทีบริษัทกาํหนดพร้อมทั งลงลายมือชือใหู้ เหมือนกับ
ตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้กับบริษัท  ทั งนี ลกค้าจะถอนทรัพย์สินได้เมือไม่มีหนี ใดๆค้างชาํระกับบริษัทและบริษัทจะดาํเนินการส่งมอบทรัพย์สินคืนให้ลกค้าหลังจากทีู ู
ได้ตรวจสอบความถกต้องแล้ว ู  

ในกรณีทีลกค้าขอเบิกใบหุ้นจากบริษัท บริษัทจะแจ้งไปยังศนย์รับฝากเพือดาํเนินการและลกค้าจะได้รับใู ู ู บหุ้นตามระยะเวลาทีศนย์รับฝากกําหนด หรือู
ใบหุ้นจะถกเก็บรักษาไว้ทีทีทาํการของบริษัทเพือการจัดส่งให้ลกค้าต่อไปู ู  

20.5 ก    กกก  กก 
  กกกกก 6    ก 

20.6 กก  
20.7 กกกกกกก กก

ก 
20.8 กกก กกกกก กกก 

ก  ก  กก  ก 
20.9 ให้บริษัทคาํนวณมลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ทีบริษัทนําเงินของลกค้าไปลงู ู ทุนตามข้อ 20.1 อย่างน้อยทุกวันทาํการ โดยให้ใช้ราคาทีสามารถ

สะท้อนมลค่าตลาดในปัจจุบันของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภทู  
20.10 บริษัทตกลงรับผิดชอบต่อลกค้าสําหรับความสญหายหรือเสียหายจากทรัพย์สินของลกค้าอันเนืองมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าทีของบริษัทู ู ู

เต็มจาํนวนทีเสียหายตามทีกฎหมายกาํหนด 
20.11 กก กกก กกก

กกกกกกกก 
/กกกกก กก กกก 
   กกกกก/ก 

20.12 กกกกกกกก กกกก
กก กกกกก 
กก กก 

 21. กกก กกกกกก กกก ก 
 กก กก   กก
กกกกกก กกก ก
 

 22. กกกกกกก กกกก 
กก ก   กก ก
 

 23. ก กกกกกกกก กกก
ก 15  กกก 

ข้อ 24. สัญญานี ไม่มีกาํหนดระยะเวลา  และให้ถือว่าสัญญานี มผีลบังคับใช้ตลอดไป จนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง 
หากลกค้าต้องการเลิกสัญญา ลกค้าจะต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้แก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ู ู 7 วัน และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

การเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลสมบรณ์ก็ต่อเมือลกค้าได้ชาํระหนี ทุกชนิดของลกค้ารวมทั งดอกเบี ยแู ู ู ละค่าอุปกรณ์แห่งหนี อันเกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์ หรือหนี 
อืนใดให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อนวันทีจะมีผลเป็นการเลิกสัญญาด้วย ในกรณีทีบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับลกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลกค้าทราบเป็นลายลักษณ์ู ู
อักษร ลกค้าตกลงและู ยินยอมทีจะชําระหนี ทุกชนิดของลูกค้า รวมทังดอกเบี ยและค่าอุปกรณ์แห่งหนี อันเกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์และการก้ยมืเงินให้แก่บริษัทู
ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันทีลงในหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาของบริษัท  ทั งนี ไม่ตดัสิทธิของบริษัทในการคิดดอกเบี ยจากหนี ทีค้างชาํระตามอัตราดอกเบี ย
ทีเรียกให้ชําระ 

หากลกค้ามไิด้ทาํการซื อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ู 12 เดือน และไม่มีเงินหรือทรัพย์สินวางเป็นประกันไว้กับบริษัท หรือมี 
ทรัพย์สินทีฝากไว้กับบริษัทเป็นจาํนวนเล็กน้อย  และไม่มีหนี ค้างชําระใดๆกับบริษัท ลกค้าตกลงยนิยอมให้บริษัทดาํเนินกู ารปิดบัญชีหลักทรัพย์ของลกค้าได้ทนัทีเมือู
บริษัทเห็นสมควร นอกจากเหตุดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะใช้ดุลพินิจในการปิดบัญชีหลักทรัพย์ของลกค้าได้โดยไม่ต้องชี แจงแสดงเหตุผลู  

 25. กกก กก 
กกก กกกกกกก ก กกก
กก   กกกก  กกก  ก 

ข้อ 26. หากปรากฏว่าลกค้าผิดนัดผิดสัญญาข้อหนึงข้อใดหรือหากปรากฏพฤติกรรมดังต่อไปนี ไม่ว่าข้อใดข้อหนึง ให้ถือว่าหนี ของลกค้าทั งหมดถึงู ู กาํหนด
ชาํระทั งหมดทันที  และบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลกค้าชาํระหนี ทั งหมดพร้อมเบี ยปรับและดอกเบี ยนับแต่วันทีค้างชาํระจนกว่าจะชาํระเสร็จสิ น  และลกค้าตกลงยินยอมู ู
ให้บริษัทขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอืนใดของลกค้า ซึงอย่ในความยดึถือครอบครองของบริษัททั งหมดหรือบางส่วนในตลาดหู ู ลักทรัพย์ได้ทันที และหรือ
ซื อหลักทรัพย์ทั งหมดหรือบางส่วนเพือชดใช้ให้แก่บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึงลกค้าได้สังให้บริษัทขายไปแล้ว   แต่ลกค้ายังมิได้ส่งมอบให้บริษัทได้ทนัทีโดยมิต้องบอกู ู
กล่าวแก่ลกค้าหรือทายาทของลกค้า  หรือกองทรัพย์สินของลกค้าแต่อย่างใด  และู ู ู ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัททีจะปิดบญัชีหลักทรัพย์ของลกค้าด้วย กล่าวคือู  

(1)  กก 
(2) ก ก กก ก  

 กกก  
(3) กก    ก
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 27. กกก กกก ก
กก  

ข้อ 28. บรรดาหนังสือตดิต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออืนใดทีส่งให้แก่ลกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบยีน หรือู สือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือถ้าหากได้ระบุการนําส่งหรือได้นาํส่งไปยังทีอย่ทีลกค้าทีได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทาง ู ู Email address แก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่
ลกค้าโดยชอบแล้ว ทั งู นี โดยไม่ต้องคาํนึงถึงว่าจะมีผ้รับไว้หรือไม่ และหากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะทีอย่ของลกค้าเปลียนแปลง  หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาทีอย่ไม่พบก็ดี ู ู ู ู
ให้ถือว่าลกค้าได้รับทราบหนังสือทวงถาม  บอกกล่าว  หรือหนังสืออืนใดของบริษัท  หรือสืออิเล็กทรอนิกส์โดยชอบแล้วโดยไู ม่ต้องจัดส่งไปให้อีก  และถือว่าลกค้าไดู้
แสดงความจาํนงต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทไว้แล้ว 

หากลกค้าได้เปลียนแปลงทีอย่ทีได้ให้ไว้กับบริษัท  หรือลกค้าประสงค์จะเปลียนแปลงทีอย่ทีใช้ในการติดต่อ  ลกค้าจะต้องแจ้งการเปลียนแปลงให้บริษัทู ู ู ู ู
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบ  และวิธีการปฏิบัติทีบริษัทกําหนด  บริษัทสงวนสิทธิทีจะดาํเนินการเปลียนแปลงตามทีบริษัทเห็นควร 

ข้อ 29. ลกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการซื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มคีวามเสียงจากการเปลียนแปลงมลค่าของหลักทรัพย์ทีซื อขาย ดงันี ลกค้าู ู ู
อาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนหรือผลประโยชน์คืนเท่ากับจาํนวนเงินทีได้ลงทุนไป 

ข้อ 30. ลกค้ายอมรับว่าลกค้าเข้าใจและรับทราบถึง กฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์  กู ู .ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. 
หน่วยราชการอืนใดทีเกียวข้อง หรือของบริษัท โดยลกค้าตกลงจะถืู อปฏิบัตติามโดยเคร่งครัด กรณีทีมีการเปลียนแปลงแก้ไขหรือเพืมเติมทีแตกต่างไปจากข้อกาํหนด 
ในสัญญานี  ให้ถือว่าบริษัทกับลกค้าได้ตกลงเปลียนแปลงข้อกาํหนดในสัญญาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติทีู
เปลียนแปลงไป โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากลกค้า หรือไม่จําต้องให้ลกค้าลงนามในสัญญาหรือเอกสารใดๆเพิมเติมอีกู ู   ทั งเข้าใจและรับทราบถึงความเสียง
ทีอาจเกิดขึ นจากการลงทุนของลกค้าในทุกกรณีู  

 31.  กกก กกก  ก ก.  
ก  

 32. กกก ก กก ก
กก 

 33. กก กกก กกก ก
กก 

 34. กกก  กกกกกกก
ก ( 2) .. 2551 กก กกกกกก (Cash 
Balance) .. 2551  21  2551   ก ก กก 
กกกกก (Turnover List)   Cash Balance กก 

(1) กกกกกกกกกกก 
(Turnover List) กกกกกกกกก กกก กก 
 Cash Balance กกก  กกก กก
กกกก กกกกกกกกก ก
 

(2) กกกก Cash Balance  (1) กกกกกก
กกกกก Cash Balance  3  (ก
กกกกกกก)  

กก กกกกกก กกก
 Cash Balance กกกกกกก 

(3) ก Cash Balance กกก
(4) กก Cash Balance ก   

ก  
 35. กก กก ก

 FATCA1 กกก FATCA กก ก กกกกก
กกก IRS ก, กกกกก FATCA ก
ก FATCA กก กกก 
กก  IRS  

 36.   กกกก 
 37. กกกก กก กกกก  

 . 35/2556  กกก  ก กกก 
(1)   กกก

1.1 กกก
ก  

1) ก กกก กกกก
ก 

1  FATCA ก Foreign Account Tax Compliance Act กกก ก ก
กก กกกกก ก
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19 

2) กกกก  กกก
กก ก 

3) กกกกกก
4) กกก    
5) กกกกก 
6) กกก  
7)  กกก

1.2 กกกกก 
(2) กกก 1.1 กกก 1.2  กก

กกก กก ก กกก ก
 กกก  

 38.  ก 
(1) ก
(2) กกกกกกกก

ก    กกกกกกก
กก ก... กกกกกกกก  
ก 

กก กก กก
   กกกกกกกก
 

ก  ก 

..ก 
         (                                                                                                                                ) 

. 
       (ก   ก) 

. 
        (                                                                                                                              ) 

. 
            (                                          ) 
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กก 
กก 

ก 

. 
 ก   ก 

  ...... 

.......
ก ก กกกก   ก 
ก  ก ก ก ก 
กกกก   กกกก
 

1.  กก  
ก  กกกกกกก 

กกกกกกก  กก 
ก  กก   ก

กกก 
ก  กกกก

กกกกกกกก (regulated exchange) 
  กก ก... 
2.  กก  กกกก

ก ก ก...  
3.  กกกกกก  กก

ก กกกกก  ก ก กก 
กกก  กกกกกกกก  ก  
ก 

4.  กกกก กกกก ก
กกก ก KYC/CDD กก กกกก
  กกกก ก...  ก  ก... ก
ก 

5.   กกกก กก
 5.1 กกกกกกกกก   ก () 

กก (กก) กก กก
กกกกกก Private Fund ก
ก ก  

 5.2 กกกกกกกกกก /ก
ก (ก)   

5.3 กก กกกก กก  
6. กกก กก

กกก ก...  Foreign Investment Allotment (FIA) กกก ก... 
7. ก กกก Omnibus Account กก (Overseas Brokers

& Dealers)  
ก Custodian  FCD ก Custodian Bank  ก Custodian 

กก Custodian ก Custodian Bank กก 
8. กกก () ก  

    
 8.1 กก กกกกก ก 

กก กก กก
 กกกกก  
  กก กกกก  
ก 
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 8.2  กกก ก (Overseas Brokers & Dealers) กก
  กก  กกกกก 

8.3  กกกก กก 
 8.4 กก,  กก  19     

กกกก  
9.  กกกกกกก

  9.1 กกกก กกกก  ก 
 9.2 ก กก  Custodian Bank     

 () กกกก  FIA ก ก... 
10.  กกกกกกกก
 10.1 กกกก  Custodian Bank    

ก Custodian (ก) กกกกกก
ก 
  10.2  กกกก กกก Currency Hedge ก
ก กก 

1) กกก Currency Hedge กก กก Currency Hedge 
ก ก 

2) ก Currency Hedge กก กกกก
Hedge กก Currency Hedge ก 

3) กก Currency Hedge ก กกกกก
  ก Hedge ก 
 11.  กกกกกก Custodian Bank  ก
 Custodian ก กก  กกกก  
 

12. กกก กก   
กก  กกกกก 

13. กกก กก กก
กก ก... กกก 

14. กกก กกก ก
ก 
 15. กกกก (Private Fund) กก
ก กกกก (Private Fund) 

16. กกก กก กก
ก 

17. กกก กก 7/1  14    15 กกก 
ก... กกกกก  26 ก 2543 กกกก  
ก 9  10  11  12  13 กกก ก... กก  

18. กกกก ก
กกก 

ก ก 

..ก 
(                                                                                                                                ) 

. 
(ก   ก) 

. 
(                                                                                                                               ) 

. 
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22

 22 

กกกกก1 

กก   กก 
ก กกก 
ก กกกกก ก
กกกก   
ก 
กกก ก   กกกกก
ก  กกกกก
กกกก 
1. กก

ก ก กก
 ก กก ก ก   
  กกก   กกกก 
2.     กก

กกกก ก ก  
กก กกกกกกกก
ก ก  ก กกกกกก  
ก 

กกก กกกก ก
กกกกก   กกก/กก  ก
กกก 
3.    กกก

กกกกก ก กก ก
กกกกก   กกกก 

กกกกกกก ก
ก กกกกก ก 
กก กกกก กกก
กกก กกกก ก
กกกก ก กก กกก
ก ก  กก ก ก กก
ก  
4. กกก

กกกกกก  ก /  
 กกก ก กกก  กกกก
ก กกกกกกกก  
กกก กกกกกก
กกกก กกกกกก กกก
 กกกก ก ก
 กกกก กกก 
กก 

กกกกก กกกก 
ก กกก กกกกกก 
กก กก กกก 
กกกกก กกก กก  
 
5.   กกก

กกก กก กก
กก  กก  /กก 
กก กกก ก
ก 

 1ก  กก  กกกก   
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23

6.   กกก
กกกก กก/กกกกก  

กกกกก กกก
ก  กกก ก  กกกกกก
   กกก 
7.   กก

กกก กก (ก  
กกก) กกกกก
ก    กก
ก 
8.   กกก

กกกก ก   ก () กก
ก กก กกก
 ก ก กกกกก กกก  ก ก 
ก ก กก ก
ก ก  ก     กกกก 

ก   
ก 

()ก 

().. 
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24 

ก
..           ก   ก   

... 

 ก   ก ก 175   3/1    
ก 10120 (ก      ก ก (
ก       ก ก)  กกก ก
กก กก กก ก /
กกกก/ก 
1.   ก

1.1  กก (ก) ก กกกกก
กกก ("")    
กกกกกก 

1.2 กกก  (กกกกกก กก)  
กก ก   

1.3 ก  กก 
1.4 กก  กกก กกกก 
1.5  

ก    กก
กก     9/1 กกกกกกก  ก.29/2540  8  2540
กก  
ก  กก  .. 2535 กก, กกกกกก
ก /กกกกกกก กกกกก
กก กกกกกก ( 331) .. 2541 
ก ก  กกก  
    ก

2.   กก
2.1  ก ก กกกกกก .. 2535 ก

  .. 2546  กกก () ก 
กก ก  กก 

2.2 กก  กก 
(1) กกกก
(2) กกกกก
(3)   ก

3.   ก
3.1  กก (ก ) ก (ก ก)   

กกก  ก (กก กก) 
3.2 กกก 

(1) กกกก
(2) กกกกกก ก (กก

กกกก) ก 
(3)  ก  กก 3.4 (2)  กก

3.3 กกกก  ก
กก 
(1) ก  กกก 
(2)  ก   3.5   กก   ก กก

 
3.4 (1) กกกกกกก  กกกกก

กกก กกกกกก
ก   ก   

(2) กกกกกกกกก
กกกกกก   กกก   ก
  กก  ก  กกก     
 14   กกก (กก  ก 18)   
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25 

กก  กกกกกกกกก กกกกก
กกก 

 (3)  กกกกกกก  
ก 

3.5  กกกกก ก
ก กกกกก  ก
 3.4 (2) ก 

4. กก
4.1 กกกกกกกกก กกกก 

ก  ()  กกก ก () ก  
กกกก 

4.2 กกกกก  Email 
กก 

4.3 กกก  ก 
5.    กก

5.1 กกกกกกก 
กกก กกกกก กกก (scripless) 
กกกกก 

5.2 กก กก กก
กก ก, กกกก 

5.3 ก กกกกกกกก  ก 
กกกกก  ก
กก กกกก ก
ก 1   กก 

6. 
6.1 กก (ก) ก () กกกก 

กก กกกก  
6.2 กก กก 365  

กกกก กก
 

6.3 ก กกกก ก
 กกกกกกก 

7. กก
7.1  (กก) ก () กกก

กกก กกก (MARKET PROFESSIONAL) กก 
ก  กกกก กก
ก กกกกกกก ()  

7.2 กก กกกกกกกกก 
กกกก กกกกกก 5.3 
กกกก กกกกก 1  กก  
กก กกกก ก ก 
ก กกก กกกกก 
กกกกก 

7.3 กกก  กกกกก ก
ก 

7.4 กกกก กกก 9.6 
7.5 กกก กกก (1) กกก ก  

 (standby letter of credit) ก กกก  (2) กกกก  
 ก กกกกกกก 
ก กกกก  กกกก
กก กกก  กก 
กก 
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26

7.6   กกกกกก    กกกก 
กก 

8. กกก กกก
8.1  ก กกก กกกกก 

ก กก (  Maintenance )  
8.2 กกกกกกกก

กกก ( Call Collateral) กก  กก
  กกกกก 2 กก
กกกก 

8.3 กกกกก กก
กกกกกกกกก
 ( Force Collateral)   กก กกกก
กกกกกก 
กกกก 

8.4 กกกกกกก กกกก
กกก กก   กกก
ก  กกกก 

8.5 ก (ก) กก กก กก
ก () กก กกกก
ก กก กก กกก (X) 
กกกกก กกกก (Y) 
กกก กก กก ก X  Y 
ก (ก  X ก Y)   (ก Y ก X) ก 

9.  กกกก
9.1      กกกกก ก กก

 กกกก กกกก ก   กกก  
กก ก กกก กกก ก กกก 
กกกก กกก  ก  ก
ก     
9.1.1 กก กก ก ก ก กกก ก 

ก   กกก 11.3  กก  กก  กกก


9.1.2    กก ก กกก  กกกกกก
กกกก 11.3  

9.1.3 กกกกกก ก กก
กก 11.3 

9.1.4  กกก   ก กกก   
ก 

9.1.5  กกกก  ก  กกก  ก
กก 11.1  (ก) กก  กก
 

9.1.6  กกกกก ก ก/กก
กกก กกกกกกกก 11.3  

9.1.7   กกกกกก   ก กกกกก 
กกกกกกกกกกกก  
กก 

9.2 กก  กก  กกกกก
 กกกก กกกกกก
กกกกก กกกก  กกก 
กกกกกก 

9.3  9.2  กก กกก
กก  กกกก  กกกกก
ก  กกกก  กก
ก  ก  กก ก ก
ก กกกก   

V 15.11.17



V 15.11.17

27
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9.4  14 ก   กกก  ก 
กกก กกกก
ก  กกกกก 

9.5 กก ก   กก 
9.6 กกก กกก   กกก

  กกก กก กกก 
9.6.1 กกกก (กกกก) กก กกกก

 กกกกกกกกกกกก  
กกก 

9.6.2 กกกก 9.6.1  กกก 
กกกกก 

9.7  14 ก   กกกกกกก  
ก  กก กกกก
กกก กกก กก
 1 ก 

9.8 กกกกก กกก ก
กกก  () ก
กกกกกกกก   
กกก (ก) ก
กกกกก 

9.9 กกกกกกกก 
 กกกกก กกกก (ก  
กกก) กก 365   

9.10 ก/กกก 
10. ก

10.1 กก กกกก ก  ก กก
กกก 9.  กกกก ก
ก กก ก (กก 12 ) ก
กกกก ก 7 ก กก
ก กกก 15  กกก 
กกกกกกกกกก
กกก     กกก  
 

10.2 ก กกกก  กกกกก 
กก กก กกก
ก ก (กก12 ) กกก
กกก 7  กกก 
กก 15 กกก กกก
กกกกกกกกกก 

10.3 กกกกก กกกกก
กก กกกก กก 
กกกก กก
กกกกกกกก ก
กกก กกกกกกก
กกกกกกกก 
กกกกกกกกกก  
กกก 

11. กกก ก
11.1 กกก กกกก กกก  

กก  (ก) (กกกกก) กกก
กกก กกกก ก  
ก กกก ก
กกกก ก  
กกกกกก กกกก/ 
 (ก) กกก 

11.2 ก ก กกกกกกกก
ก (proprietary account) กกก กก

V 15.11.17



V 15.11.17

28

28

กก ก (ก) ก
กก  กกกกกก 
กกกกกกก กกกก 
กกกกก 

11.3   กกกก  ก  กกก กก ก ก 
กกก   กกกกก  กกกก     ก  
   (ก) (กกกก) 
กกกกกกกกกก กกก 
กกกก กกกก ก
ก 

12. ก
12.1 ก  กกก   ก กกกก

  (ก) กกก  () 
กกก กกก
ก (capital gain) กกก กกกก
กก (ก) กกกก ก
ก ก กกกกกก
กก   10% กก 

12.2 กก () กก
 กกกก กกกกก
ก

13. ก
 ก กก กกก  
 
13.1  กกกกกก 
13.2 กกกกกกก 
13.3 กกกกกกก

 (ก) ก กกกก  
13.4   กกกก 2.2 

14. ก
14.1 กกกก ( กก ) ก

 
(1) กก  กกกก ก

  (ก)  ก ก
ก 

(2) กกกก .. 2483 ก กก
กก (กกกก
กก กก กกก กกกก
กกกกก) 

(3) กกกก .. 2483 ก ก
ก กกกกก กกกก 
กก กก กกกกกก   
 กก กกก
กกกกกกก 
 กกกกกก
กก 

(4) ก ก 
(5) ก/กกก

  
(6)  กกกก ก

กกกกกก 
14.2 กกกก กกกก/ก  

กกกกก (ก) 
กก กกกก
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29

กกก กกก 15  กก 
กกก ( 7)   
ก  ก กก ก ก 
กก กกก 
ก กก    
ก 

14.3 กก /ก/ก
ก ก/ก/กกก
 ก ก 
 กก 15  ก 
 

14.4 กกกก 
14.4.1 กก /กกก กก 

1) กกก   ก ก 
กกกก ก ก
 กก 14.2 

2) กกก
กกก ก กก
ก      ก 
กกก กก กกก ก 
ก 14.2 กกก 

14.4.2 กกกก / กกกก กก
ก กก กกกก 
/ ก  กก 

15. ก
15.1 กกกก กก กกกกก  ก

  
15.2 ก   ก 
15.3 กก กกกกกก 

16. ก ก
17. ก

กกกก กก  ก ก
ก ก กก กก ก 

18. กกก
กกกกก () กก
 ก    
ก  กก 4.1  

19. ก
กก กกก 

20. ก
ก กกก  ก
กกก ก 

21. กกกก Cash Balance 
กกกกกกกกกกกกกกก  . 25/2551  ก
กกกกกกกก  3  2551  ก 
กกกกกกกก กก กกกก
กก กกกก กกกกกก 
21.1 กกกกกก ก กกก  

กก 
(1) กกกก กก 
(2) กกกกกก (1) กกกก

กกกกก  กกก 
21.2 กกกก กกกกกก

กกก กกกกก
กกกกกกกก 
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30

 กกกกก กกกกกก
ก 

22. กกก กกกกกก 
กกกกกก 
ก 

ก  ก 

ก            ก           ก              ก/ ก 

..ก/ 
(                                                                                                                                ) 

. 
         (ก   ก) 

. 
(                                                                                                                               ) 

. 
(                                                                                                                               ) 
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กกกก 
Risk Disclosure Statement for Futures and Options 

กกกกก 
1.  
1.1) ก 
กก ก

กก ก 
ก (physical delivery) กกก
กก  
ก (cash settlement) 

1.2) กกกก 
ก  (long position)  (short position) ก

กกก กก 
(initial margin) ก กก
ก กกกกกกก 
กกก กกกกก
  กกกกกก 
กกกกก 

2.  
2.1) ก 
กกก

ก   กกก   ก
กกก 

กกกก (call 
options) กกกก 
(put options)  กก 

ก  ก (Exercise) ก  
ก (physical delivery) ก (cash settlement) กก  
กก        
ก (cash settlement) 

2.2) กกกก 
ก (offset)  (exercise)  ก   

ก กก
ก   ก  (cash 
settlement) กก (physical delivery)  
กกก ก 
  ก 

กกกก
  กก (margin) กก 
(offset)  (exercise) กก
ก   ก
 (cash settlement) กก (physical delivery) 
กกก ก
  กก 
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32

กก 
กก  กก 
กก   ก
กก กก 
กกก กกกก 
ก  ก 

3.  กกกล่วงหน้า
 

3.1) กก 
กก ก กก 

 (contract specification)     
  (underlying assets/variables)  (contract size/unit/multiplier) ก (last 
trading day) ก (settlement day) ก   (settlement method) ก
 (settlement price) กกก  กกกก  
กกก 

กก กกก   
ก   (put options)   (call options) ก,  (underlying assets / 
variables)  กก  กก กกก
 (premium) กก 

3.2) กกก 
กก ก   

 กกก กกก   ก   
กก กกก 
ก กก  กก  () 
ก () ก ก... ก กกกก 

3.3) กกก 
กกก กก 

 (long futures) ก (short futures) ก 
 (short options) ก (mark to market) 
กกกกกก
ก กกกก กกกก
กกก (Maintenance Margin) กกกก
กกกกกก กกก 
กกกกก   ก
ก  กกกก 

กก กก (force close) ก     
ก ก กกก
ก  (force close) กกกก
ก กกกกกก ก 
กก ก
กกก 

กกกกกก
กกกกกก
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3.4) กก 
กกกกก  

  ก    กกก
ก 

3.5) กกกกก 
กก

กกกก   stop loss  stop limit  
 กกกก 

3.6) กกกกก 
 กก  ก ก... กก

กก   กก 
กกก 
ก กก
กกก  
 กกก  
กก ก ก...  ก กก  ก ก...  

กกกก ก... กก ก ก 
ก กกกก ก 
กก 

4. ก กกกก 
 ก (large open position) 
ก กกก กกก
 กก   กก 

5. ก  กกก Hardware
 Software กก 

6. กก ก
 กกกก 
กก   
กก 

7. กกกก  กกกก
 กกก กก
กกกกกกกกก ก
กก  กกก  ก  
ก  ก ก 

8. กกกก
กกกก  
 กกก  กกก
 กก กกกกกกกก
กกกกกกกก
ก 

... 
(ก   ก) 
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 //........
กกกกกกก   ก 
 ก
ก 

...ก 

... 

... 
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35

 

.               ก   ก 

... 

....  
..........
/....../....
ก ก  ก ก   ก ก 175   
3/1    ก ก  ก กกก
กก 
1.   ก

1.1   .. 2546 ก
ก  

1.2   
“  กกก

ก กกก
ก   

 “     .. 2546 กก 
     .. 2546 กก
     ) ก ()
กก     กก () ก
     .. 2546 ก

ก 
  กกกก

กก 
  กกกก

กก 
ก  กกก

 กก 
    กกกก

ก 
  กก 

กก กกกกก
กก 

กก    กกกกกกก  กกก
 

กก (Initial Margin)  กก
กกก 

กกก (Maintenance Margin)  กก
กกก 

กก (Additional Margin)  กกกกกกก
กก กกก
ก 
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36

ก  กกก
ก กกกกกก  ( 
ก)  

  กกกกกก 15 
กก  ก   กก 

  ก
/กก  กก 

ก  กกกก /
กก   กกก 

กก     .. 2546 กก 
 กกกก ก... ก ก...   กก 
ก  ก  กก 

  กกก   
ก    กกก 
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