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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
1. สัญญาซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
วันท่ี...................................................................................... 

        

สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี 130-132 
อาคารสนิธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 2, 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึง่ กบั 

 

.................................................................................................................................................................................................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึง่ 

 

ตามท่ีลกูค้าตกลงท าสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้ากับบริษัท ในการนีล้กูค้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากับบริ ษัท ดงันัน้ ลกูค้าและบริษัทจึงตกลงท า
สญัญาโดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดดงันี ้

 

ข้อ 1. เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า และรวมถงึการแก้ไขเพิ่มเตมิค าจ ากัดความซึ่งจะมีขึน้ในภายหน้า ต่อไปในสัญญานี ้ค าว่า 

“ตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมายถึง บุคคลผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในตลาดอนพุนัธ์ ซึง่ให้บริการหรือ
แสดงตอ่บคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะให้บริการเพ่ือท าการเป็นตวัแทนในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ากบับคุคลอ่ืน และให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ ได้รับใบอนญุาตหรือได้จดทะเบียน
ตามพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ.2546 เพ่ือด าเนินการตามท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นนี ้

“สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมายถึง สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ.2546  
“ค าส่ังซือ้” หมายถึง ค าเสนอซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อก าหนดการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามท่ีบริษัทก าหนด 

“ค าส่ังขาย” หมายถึง ค าเสนอขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อก าหนดการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามท่ีบริษัทก าหนด 

“ฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมายถึง ภาระหรือสทิธิของลกูค้าท่ีเกิดจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไว้ และยงัไม่รวมถึงวนัครบก าหนดตามสญัญานัน้ๆ 

“ล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมายถึง การปลดภาระหรือสทิธิตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีลกูค้ามีอยู่เดมิให้หมดไป โดยการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าขึน้ใหม่ ท่ีมี
ผลในทางตรงกนัข้าม หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัท หรือ ตลาดอนพุนัธ์ หรือ ส านกังานก าหนด 

 “หลักประกันเร่ิมต้น” (Initial Margin) หมายถึง ทรัพย์สนิขัน้ต ่าท่ีลกูค้าต้องวางไว้หรือช าระส าหรับการซือ้หรือขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแต่ละชนิดในอตัราหรือมูลค่าตามท่ี
บริษัท หรือ ตลาดอนพุนัธ์ หรือ ส านกังานก าหนด 

“หลักประกันรักษาสภาพ” (Maintenance Margin) หมายถึง ทรัพย์สนิขัน้ต ่าท่ีลกูค้าต้องด ารงไว้ส าหรับการซือ้หรือขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในอตัราหรือมลูค่าตามท่ีบริษัท 
หรือ ตลาดอนพุนัธ์ หรือ ส านกังานก าหนด 

“หลักประกันส่วนเพิ่ม” (Additional Margin) หมายถึง ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากหลกัประกนัเบือ้งต้นและหลกัประกันรักษาสภาพท่ีลกูค้าต้องวางไว้กับบริษัทส าหรับการซือ้
หรือขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในอตัราหรือมลูคา่ตามท่ีบริษัท หรือ ตลาดอนพุนัธ์ หรือ ส านกังานก าหนด 

“เบีย้ปรับ” หมายถึง เงินท่ีลกูค้ายินยอมตกลงช าระให้แก่บริษัทในกรณีท่ีผิดนดัไม่ช าระหนีห้รือช าระหนีไ้ม่ถูกต้องครบถ้วน ทัง้นีต้ามจ านวนท่ีบริษัทก าหนด หรือค านวณตาม
อตัราร้อยละของจ านวนเงินท่ีลกูค้าไม่ช าระหนีห้รือช าระหนีไ้ม่ถกูต้องครบถ้วนจนกว่าจะช าระหนีค้รบถ้วน ขณะท าสญัญานีอ้ัตราเบีย้ปรับก าหนดไว้ท่ีอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ซึง่
อาจเปล่ียนแปลงได้ตามบริษัทก าหนดเป็นคราวๆ  

“อัตราดอกเบีย้ผิดนัด” หมายถึง อตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทมีสิทธิเรียกเก็บจากลกูค้าในกรณีผิดนดัหรือผิดสญัญาฉบบันีข้ณะท าสญัญานี ้อตัราดอกเบีย้ผิดนดัก าหนดไ ว้ท่ีอตัรา
ร้อยละ 15 (สบิห้า) ตอ่ปี ซึง่อาจเปล่ียนแปลงได้ตามบริษัทก าหนดเป็นคราวๆ  

“มูลค่าตลาด” หมายถึง มลูคา่ของฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ค านวณจากราคาตลาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแตล่ะประเภทท่ีตลาดอนพุนัธ์ และ/หรือ บริษัทก าหนด 

“ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง เงินและทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีลกูค้าได้น ามาวางไว้กับบริษัทเพ่ือการช าระหนีข้องลกูค้า และ/หรือเพ่ือเป็นหลกัประกันตามสญัญานี ้รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากทรัพย์สนิดงักลา่ว 

“ค่าธรรมเนียม” หมายถึง คา่ธรรมเนียมในการเป็นตวัแทนตามสญัญานี ้ตามอตัราท่ีบริษัทก าหนด รวมทัง้ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้
ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

“อ านาจซือ้ขาย” หมายถึง มูลค่าของสญัญาหรือจ านวนของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีลูกค้าสามารถซือ้ขายได้สูงสุด ท่ีค านวณจากหลกัประกันคงเหลือของลูกค้าขณะใด
ขณะหนึง่ 

“ฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าสูงสุด” หมายถึง จ านวนฐานะสงูสดุในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแต่ละประเภท และ/หรือทกุประเภทท่ีลกูค้าพึงครอบครองได้ขณะใด
ขณะหนึง่ ตามท่ีบริษัทอนมุตัแิละตามวิธีคดิค านวณท่ีบริษัทก าหนด 

 “ผู้รับผลประโยชน์จากการซือ้ขายสัญญาของลูกค้า” หมายถึง บคุคลตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
ข้อ 2. ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

2.1 บริษัทเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและให้มีอ านาจในการกระท าการใดๆ เก่ียวกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแทนและในนามของลกูค้า รวมถึงการ
มอบอ านาจให้บริษัทตรวจสอบ และแก้ไขผลประโยชน์อ่ืนใดเก่ียวกบัสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และสนิค้าหรือตวัแปรให้แก่ลกูค้า นอกจากนีใ้ห้รวมถึงกรณีท่ีบริษัทใช้สิทธิในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าและสินค้าหรือตัวแปรใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิท่ีลูกค้ามีอยู่ ในกรณีท่ีบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการท าเพ่ือประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนให้บริษั ทมีอ านาจช าระ
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและสนิค้า หรือตวัแปร ทวงถาม รับช าระเงินคา่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและสินค้า หรือตวัแปร การหกั
ช าระและการน าสง่ภาษี ลงนามในเอกสารหรือตราสารใดๆ ที่บริษัทได้ด าเนินการในฐานะผู้ รับมอบอ านาจจากลกูค้า  

2.2 สญัญานีมี้ผลผกูพนัคูส่ญัญาโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสญัญานี ้จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นหนงัสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สบิห้า) วนั และการเลกิสญัญานีไ้ม่เป็นการกระทบกระเทือนสทิธิและหน้าท่ีของคูส่ญัญาซึง่ได้มีขึน้ก่อนการบอกเลิกสญัญานีจ้ะมีผลในกรณี
ท่ีถือว่าสญัญาสิน้สดุลง ลกูค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าได้ตามท่ีบริษัทเหน็สมควร 

2.3 เอกสารค าขอเปิดบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เอกสารเปิดเผยข้อมลูความเสี่ยงเก่ียวกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และบรรดาเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีบริษัทก าหนด รวมทัง้เอกสารอ่ืนใด ซึง่ลกูค้าได้ลงนามและ/หรือมอบให้ไว้กบับริษัทให้ถือว่าเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี  ้

2.4 ลกูค้าตกลงช าระคา่ธรรมเนียมตามสญัญานี ้รวมถึงคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าให้กบับริษัทภายในระยะเวลาและอตัราท่ีบริษัท หรือ ตลาดอนพุนัธ์ 
หรือส านกังานก าหนด ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมหรือจ านวนเงินใดๆ ท่ีลกูค้าต้องช าระ ลกูค้าตกลงยินยอมท่ีจะช าระตามอตัราหรือจ านวนท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ทุก
ประการ 

2.5 หากลกูค้าผิดนดัหรือผิดสญัญาในการช าระหนีต้ามสญัญานี ้หรือกรณีท่ีลกูค้าไม่ช าระเงินและ/หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีถึงก าหนดช าระแล้ว หรือท่ี
บริษัทได้ทวงถามแล้ว ลกูค้ายินยอมให้ถือว่าลกูค้าตกเป็นผู้ผิดนดัและยอมรับผิดในเงินท่ีต้องช าระดงักลา่ว พร้อมด้วยดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) ตอ่ปีจนกว่าจะช าระเสร็จ  
รวมทัง้ยอมรับผิดชดใช้คา่ใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้องร้องด าเนินการบงัคบัคดีและค่าทนายความด้วย โดยลกูค้ายินยอมให้ถือว่าลกูค้าค้างช าระหนีต้ามสญัญานีแ้ละต้องช าระเบีย้
ปรับให้แก่บริษัทนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลาดงักลา่วจนกว่าบริษัทจะได้รับช าระหนีจ้นครบถ้วน 

2.6 ลกูค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วและจะปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วนัน้ทกุประการโดยเคร่งครัด รวมทัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเตมิกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัดงักลา่วด้วย 

2.7 ในกรณีท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบงัคบัใดมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลงันับจากวนัท าสญัญานี ้คู่สญัญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบหรือข้อบงัคบัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเตมินัน้ เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทก าหนดยกเว้นเป็นอย่างอ่ืน 

2.8 ลูกค้ายินยอมท่ีจะแจ้งและจัดหาข้อมูลดงัต่อไปนี ้พร้อมทัง้จัดท าค าชีแ้จงไว้เพ่ืออธิบายหรือขยายความเก่ียวกับข้อมูลดงักล่าวให้แก่บริษัท ตลาดอนุพันธ์ ส านักงาน 
กลา่วคือ 

(1) ข้อมลูท่ีสามารถระบคุวามมีตวัตนท่ีแท้จริงของลกูค้าและผู้ รับประโยชน์จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้า  
(2) วตัถปุระสงค์ในการซือ้ขายของลกูค้า 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับการซือ้ขายของลูกค้า ไม่ว่าการซือ้ขายดงักล่าวจะกระท าผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนข้อมูลเก่ี ยวกับการซือ้ขายสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีลกูค้าซือ้ขาย 

(4) ในกรณีท่ีลกูค้าเป็นผู้ด าเนินการสัง่ซือ้ขายเพ่ือบคุคลอ่ืนหลายราย หรือหลายทอดผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (Omnibus Account) ลกูค้ายินยอมท่ีจะแจ้ง จดัหา 
และจดัท าค าชีแ้จงเก่ียวกบัข้อมลูตาม (1) (2) และ (3) ของบคุคลอ่ืนนัน้ทกุรายการ และทกุทอด ทัง้นี ้เฉพาะท่ีลกูค้ารู้หรือควรรู้จากการด าเนินการเช่นนัน้  

2.9 คูส่ญัญาตกลงให้ถือปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและประเพณีทางการค้าในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

2.10 บริษัทจะรายงานแจ้งรายการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าพร้อมทัง้สถานะและการเคลื่อนไหวของเงินของลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ลกูค้าทราบในวนัท าการถัดไป 
นบัจากวนัท่ีลกูค้ามีรายการซือ้ขาย และจะจดัท ารายงานซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือแจ้งยอดทรัพย์สนิของลกูค้า ฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หลกัประกนัให้ลกูค้าทราบและ/หรือ
ให้ลกูค้าตรวจสอบจากระบบอ่ืนท่ีบริษัทก าหนดในเวลาท าการ  

2.11 การบอกกลา่วหรือการแจ้งให้ลกูค้ารับทราบตามสญัญานี ้หากบริษัทได้กระท าเป็นหนงัสือบอกกล่าวส่งไปยงัสถานท่ีอยู่ของลกูค้า หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
หมายเลขโทรศพัท์ ตามท่ีลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัท ลกูค้ายินยอมให้ถือว่ามีการบอกกลา่วหรือแจ้งให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้โดยไม่ค านงึว่าลกูค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเอง หรือมีผู้ อ่ืนรับ
ไว้แทนหรือไม่มีผู้ รับก็ตาม อนึง่ ในกรณีท่ีสถานท่ีอยู่หรือท่ีอยู่ของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรศพัท์ของลกูค้ามีการเปล่ียนแปลงลกูค้าจะแจ้งให้บริษัททราบทนัที 

2.12 ในกรณีท่ีข้อตกลงแหง่สญัญานีใ้นข้อหนึง่ข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บงัคบัไม่ได้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อก าหนดในสญัญานีใ้นส่วนท่ียงัมีผลใช้บงัคบัได้ยงัคงมีผล
สมบรูณ์ และใช้บงัคบัได้ระหว่างคูส่ญัญาตอ่ไป 

2.13 ถึงแม้ว่าลกูค้ามิได้ปฏิบตัผิิดสญัญาก็ตาม ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิงดให้บริการชัว่คราว ปิดบญัชีซือ้ขาย จ ากัดฐานะ หรือปริมาณการซือ้ขาย หรือด าเนินการ
ล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าหรือการด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าได้ ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัท หรือตลาดอนพุนัธ์ หรือ ส านกังาน ใน
กรณีท่ีปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 

(1) การซือ้ขายของลกูค้ามีผลกระทบตอ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในตลาดอนพุนัธ์ หรือท าให้ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าใน
ตลาดอนพุนัธ์ไม่ตรงตอ่สภาพปกตขิองตลาด  

(2) ลกูค้ามีพฤตกิรรมการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนตอ่กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ลกูค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จดัหาข้อมลูหรือจดัท าค าชีแ้จง หรือให้ข้อมลูอนัเป็นเทจ็หรืออาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
2.14 เม่ือมีกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีบริษัทโอนสทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสญัญานี ้รวมทัง้หลกัประกนัใดๆ ท่ีได้ให้ไว้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอ่ืนใด 

(2) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบค าสัง่ของหน่วยงานผู้ มีอ านาจอ่ืนใด หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม อันมีผลให้สิทธิ  หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทัง้หลกัประกนัดงักลา่วโอนให้แก่บุคคลใดๆ และ/หรือบริษัทต้องด าเนินการอย่างใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบค าสัง่ดงักลา่ว 

ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทโอนสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ใดๆ รวมทัง้หลกัประกันดงักล่าวได้ และยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของ
สญัญานี ้และ/หรือตามท่ีบริษัทได้ด าเนินการดงักลา่วกบับริษัท และ/หรือบคุคลใดๆ ดงักลา่วตอ่ไปทกุประการ โดยลกูค้าจะไม่โต้แย้งหรือคดัค้านการด าเนินการใดๆ ดงักล่าวแต่อย่างใด 
โดยบริษัทแจ้งให้ลกูค้าทราบเทา่นัน้ก็เพียงพอแล้ว 

 

ข้อ 3. การซือ้ขาย 

3.1 ในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามสญัญานี ้ลกูค้าตกลงน าหรือด าเนินการให้มีการน าทรัพย์สนิของลกูค้ามาวางไว้เป็นหลกัประกนักบับริษัท โดยมีมลูคา่หรืออตัราไม่
น้อยกว่าท่ีบริษัทก าหนด ก่อนท าการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้ลกูค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจยินยอมให้ลกูค้าซือ้หรือขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยไม่
ต้องมีการน าหลกัประกนัมาวางไว้กบับริษัทก่อนก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัท 

3.2 ในการท าค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามสญัญานี ้ลกูค้าได้ท าความเข้าใจถึงประเภทของค าสัง่ซื อ้หรือค าสัง่ขายต่างๆ ตามเง่ือนไขของค าสัง่นัน้ๆ ซึง่
ตลาดอนพุนัธ์ และ/หรือบริษัทก าหนดเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้ตามหลกัปฏิบตัิในการท าค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่สมาชิกของตลาดอนพุนัธ์ถือปฏิบตัิอยู่ โดยมีการ
ระบรุายละเอียดตามท่ีบริษัทก าหนดหรือตามวิธีอ่ืนใดท่ีตลาดอนพุนัธ์ ส านกังานเหน็ชอบ 

ในกรณีท่ีลกูค้าท าค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ให้ถือว่าใบบนัทกึรายการตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายของลกูค้าท่ีบริ ษัทได้จดัท าขึน้ตามค าสัง่ของลกูค้าเป็น
หลกัฐานท่ีเพียงพอแล้วส าหรับเรียกร้องให้ลกูค้าต้องรับผิดตอ่บริษัท ในกรณีท่ีมีการท าค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทางโทรศพัท์ ลกูค้ายินยอมให้บริษัทบนัทกึเทปการ
สนทนาค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายลว่งหน้าทางโทรศพัท์นัน้ได้ โดยบริษัทจะได้จดัเก็บไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของบริษัทตามสญัญานี ้ 

ในการซือ้หรือขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าลกูค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทท าการซือ้หรือขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ากบัลกูค้าในฐานะท่ีเป็นคูส่ญัญากบัลกูค้าได้ โดยให้ถือว่า
สญัญาฉบบันีเ้ป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเข้าเป็นคูส่ญัญาในรายการดงักลา่ว 

3.3 ในกรณีท่ีลกูค้าเหน็ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ถกูต้องในค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย ลกูค้าจะต้องท าการโต้แย้งค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายท่ีได้มีการยืนยนัค าสัง่นัน้ๆ มายงับริษัทภายใน
วนัท่ีมีการซือ้ขาย หากเพิกเฉยบริษัทจะถือว่าลกูค้าได้ยอมรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายหรือการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้ๆ ว่าเป็นการซือ้ขายท่ีถกูต้องแท้จริงและมีผลสมบรูณ์ 

3.4 ในกรณีท่ีฐานะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในบญัชีของลกูค้าเกินกว่าฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสงูสดุ ลกูค้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทจะด าเนินการล้างฐานะสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าของลกูค้าจนฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสงูสดุของลกูค้าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด 

3.5 ในกรณีท่ีลกูค้าไม่ได้ท าการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในบญัชีซึง่ได้เปิดไว้กับบริษัทและไม่มีฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าคงเหลืออยู่ ในบญัชีตามระยะเวลาท่ีบริษัท
ก าหนด ลกูค้าตกลงยินยอมช าระคา่รักษาบญัชีแก่บริษัทตามอตัราท่ีก าหนด โดยบริษัทไม่จ าต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ หรือต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าอีกแตอ่ย่างใด ทัง้นี ้บริษัทสงวน
สทิธิในการบอกเลกิสญัญาหรือปิดบญัชีหรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทเหน็สมควร 

3.6 ในการด าเนินการเก่ียวกบัการโอนหรือรับโอนฐานะ (Position) ของลกูค้ากบับคุคลอ่ืนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด 

3.7 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวงเงินซือ้ขายและฐานะสญัญาซือ้ขายสงูสดุของลกูค้าตามสญัญานี ้บริษัทอาจจะพิจารณารวมบญัชีของลกูค้าและผู้ รับประโยชน์จากการซือ้
ขายสญัญาของลกูค้าท่ีเปิดไว้กบับริษัทในการค านวณฐานะสญัญาซือ้ขายสงูสดุ 

 

ข้อ 4. หลักประกัน 
4.1 ลกูค้าตกลงวางหลกัประกนัไว้กบับริษัทเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามท่ีบริษัทก าหนด  
4.2 ลกูค้าต้องวางหลกัประกนัมีมลูคา่หรืออตัราไม่น้อยกว่าหลกัประกนัเร่ิมต้น ภายใต้เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด 

4.3 บริษัทจะค านวณมูลค่าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในบญัชีของลกูค้าและปรับมูลค่าหลกัประกันท่ีลูกค้าวางไว้กับบริษัทให้สอดคล้องกับมูลค่าท่ี เป็นจริงตามกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องก าหนดไว้อย่างน้อยในทกุสิน้วนัท าการหรือตามท่ีบริษัทก าหนด 

4.4 ลกูค้าตกลงด ารงหลกัประกนัรักษาสภาพให้เป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด หากหลกัประกนัของลกูค้ามีมูลค่าหรืออตัรารวมน้อยกว่าหลกัประกันรักษาสภาพ ณ สิน้วนัท าการ
ใดๆ ลกูค้าจะต้องตดิตามตรวจสอบความเพียงพอของมลูคา่หลกัประกนัตามท่ีบริษัทจะได้แจ้งให้ลกูค้าทราบ โดยสง่เป็นหนงัสือบอกกลา่ว หรือทางโทรสาร โทรศพัท์  หรือสง่เป็นจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์และลกูค้าต้องน าหลกัประกนัมาวางเป็นประกนัเพิ่มเพ่ือให้มลูคา่หรืออตัราของหลกัประกนัรักษาสภาพในบญัชีของลกูค้าไม่น้อยกว่าหลกัประกันเร่ิมต้น โดยลกูค้าต้องวาง
หลกัประกนัเพิ่มดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด  

4.5 บริษัทอาจเรียกให้ลกูค้าต้องวางหลกัประกนัสว่นเพิ่มไว้กบับริษัทส าหรับสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแตล่ะชนิดหรือประเภทได้ในจ านวน อตัราหรือมลูคา่ และภายในระยะเวลาท่ี
บริษัทก าหนด 

4.6 ลกูค้าอาจถอนหลกัประกนัท่ีวางไว้กบับริษัทได้ หากปรากฏว่าหลกัประกันท่ีวางไว้กับบริษัทมีมูลค่าหรืออตัรามากกว่าจ านวนหลกัประกันเร่ิมต้น โดยลกูค้าจะถอนได้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทก าหนด 
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4.7 ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้รับหลกัประกนัจากลกูค้าภายในเวลาท่ีก าหนดบริษัทมีสทิธิท่ีจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) บริษัทมีสทิธิไม่รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายลว่งหน้าของลกูค้า เว้นแต่เป็นค าสัง่เพ่ือล้างฐานะการถือครองสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายท่ีเป็น
การล้างฐานะตรงข้ามกบัฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีลกูค้ามีอยู่ 

(2) บริษัทมีสทิธิล้างฐานะการถือครองสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าบางสว่นหรือทัง้หมดได้ทนัที 

(3) บริษัทมีสทิธิหกักลบลบหนีห้รือยดึหน่วงหลกัประกนัหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีลกูค้ามีอยู่กบับริษัท 

(4) บริษัทมีสทิธิเรียกเก็บเบีย้ปรับจากลกูค้า ในการผิดนดัการวางหลกัประกนัของจ านวนเงินท่ีผิดนดัช าระ หรือจ านวนเงินคา่ธรรมเนียมที่ลกูค้าต้องช าระ 
 
ข้อ 5. ทรัพย์สินของลูกค้า 

5.1 ลกูค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทจดัการดแูลทรัพย์สินของลกูค้า รวมตลอดถึงสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากทรัพย์สินดงักล่าว ลกูค้าเข้าใจและทราบดีว่าการมอบหมายให้บริษัท
ด าเนินการดงักลา่วข้างต้นนัน้ ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ รักษาเงินของลกูค้าไว้เอง ในระหว่างการด าเนินการแยกทรัพย์สนิของลกูค้า หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ลกูค้ายอมรับว่าเงิน
ของลกูค้าท่ีฝากไว้ดงักลา่วจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบนัคุ้มครองเงินฝากท่ีเก่ียวข้อง 

5.2 ลกูค้าตกลงและยอมรับว่าทรัพย์สนิของลกูค้าท่ีบริษัทได้ยอมรับไว้จะถูกจดัเก็บแยกออกจากบญัชีของบริษัทโดยทรัพย์สินของลกูค้าจะถูกจดั เก็บรวมกันภายในบญัชีรวม
ของลกูค้าทกุราย (Omnibus Account) ซึง่ทรัพย์สนิของลกูค้าแตล่ะรายจะไม่ถกูแบ่งแยกภายในบญัชีรวมนัน้ 

5.3 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทมีอ านาจในการหกัทอนทรัพย์สนิของลกูค้าในบญัชี และ/หรือสัง่จ่ายเงินจากบญัชีดงักลา่วได้ดงัตอ่ไปนี  ้  

(1) เพ่ือการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้า 
(2) เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนั หรือการปรับฐานะบญัชีหลกัประกนั  
(3) เพ่ือช าระคา่ธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้า 
(4) เพ่ือช าระหนีแ้ละเบีย้ปรับในกรณีท่ีลกูค้าผิดนดัตามสญัญานี ้
(5) เพ่ือการน าทรัพย์สนิไปช าระหนีห้รือเป็นหลกัประกนักบั ส านกังาน หรือตวัแทนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือสถาบนัการเงินอ่ืนใด หรือเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน

ธุรกรรมของบริษัท 
5.4 บรรดาทรัพย์สินของลกูค้าท่ีบริษัทได้รับหรือจะได้รับไว้เพ่ือการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจะท าการแยกทรัพย์สินของลกูค้าเพ่ื อการดูแลและรักษาภายใต้

ข้อก าหนดของบริษัทและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เงินสดเก็บรักษาไว้เองในบญัชีแยกตา่งหาก หรือน าไปฝากไว้กบัธนาคารพาณิชย์ หรือลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทหลกัทรัพย์ โดย
ให้ระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นการด าเนินการโดยบริษัทเพ่ือประโยชน์ของลกูค้า  

(2) หลกัทรัพย์เก็บรักษาไว้เองในลกัษณะท่ีสามารถชีเ้ฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สนิของลกูค้า หรือน าไปฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
(3) ทรัพย์สนิอ่ืนเก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลกัษณะท่ีสามารถชีเ้ฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สนิของลกูค้า 

5.5 ภายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนดของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ลกูค้ายินยอมให้บริษัทสามารถน าทรัพย์สนิของลกูค้าไปลงทนุแทนลกูค้า โดยบริษัทตกลงช าระค่าดอกผลจากการ
ฝากเงิน หรือลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงินหรือการลงทนุในลกัษณะอ่ืนๆ ในอตัราท่ีไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ีบริษัทได้รับจริงจากการนัน้ โดยจะช าระให้ตามระยะเวลาท่ีบริษัท
ประกาศให้ทราบเป็นครัง้คราวไป ทัง้นี ้บริษัทอาจน าทรัพย์สนิของลกูค้าไปลงทนุและ/หรือฝากไว้กบัสถาบนัการเงินในกลุม่หรือบริษัทร่วม เว้นแตก่ าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

5.6 ลกูค้าตกลงช าระคา่ธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สนิของลกูค้าท่ีบริษัทได้ดแูลและรักษาให้แก่บริษัทในอตัราและระยะเวลาท่ีบริษัทจะประกาศก าหนดเป็นครัง้คราวไป 

5.7 การเบิกถอนทรัพย์สนิของลกูค้าแตล่ะครัง้ ลกูค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัททราบลว่งหน้าภายในระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนด และสามารถถอน
ได้ไม่เกินจ านวนทรัพย์สินของลกูค้าท่ีมีอยู่จริงหลงัหกัภาระหนีส้นิตา่งๆ ของลกูค้าและการปรับมลูคา่หลกัประกนั และการเบิกถอนดงักล่าวจะไม่ท าให้หลกัประกันของลกูค้ามีมูลค่าหรือ
อตัราต ่ากว่าหลกัประกนัเร่ิมต้น  

5.8 บริษัทจะไม่กระท าการใดอนัมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงบัสิทธิในทรัพย์สินของลกูค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามค าสัง่หรือความยินยอมของ
ลกูค้า เว้นแตเ่ป็นการปฏิบตัติามข้อก าหนดในสญัญานีห้รือตามท่ีบริษัทก าหนด 

5.9 บริษัทจะไม่เป็นผู้ด าเนินการให้ลกูค้าในกรณีท่ีจะให้น าเงินท่ีได้รับจากลกูค้ารายใดรายหนึง่ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของลกูค้าอีกรายหนึง่ หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่
จะเป็นไปตามค าสัง่ของลกูค้า 

5.10 กรณีทรัพย์สนิของลกูค้าสญูหายหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ีของบริษัทโดยชดัแจ้ง บริษัทตกลงจะรับผิดชอบความเสียหายต่อ
ทรัพย์สนิของลกูค้าเฉพาะส่วนท่ีเกิดจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบตัหิน้าท่ีของบริษัทอย่างเตม็จ านวน 

 

ข้อ 6. การล้างฐานะสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
6.1 หากปรากฏพฤตกิารณ์ดงัตอ่ไปนีไ้ม่ว่าข้อหนึง่ข้อใดให้ถือว่าลกูค้าผิดนดัช าระหนี ้และให้บรรดาหนีส้นิทัง้หมดภายใต้สญัญานีถ้ึงก าหนดช าระโดยพลนั กลา่วคือ 

(1) เม่ือมีพฤติการณ์ส่อแสดงให้บริษัทเห็นว่าลกูค้าจะไม่สามารถช าระราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีได้ท าการซือ้ขายล่วงหน้าได้ เช่น ซ่อนเร้ น จ าหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สนิของตนทัง้หมดหรือบางสว่น ท าข้อตกลงช าระหนีห้รือประนอมหนีก้บัเจ้าหนี ้เป็นต้น 

(2) เม่ือลกูค้าผิดนดัไม่ช าระเงินจ านวนใดๆ ภายใต้สญัญานีต้ามจ านวนท่ีต้องช าระหรือตามจ านวนขัน้ต ่าท่ีต้องช าระเม่ือถึงก าหนดช าระ 
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(3) เม่ือลกูค้าไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง ข้อก าหนด หรือหน้าท่ีใดๆ ของตนตามสญัญา หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือข้อก าหนดใดๆ ซึ่งได้กระท าขึน้ภายใต้ หรือ

เก่ียวข้องกบัสญัญานี ้และในกรณีของข้อตกลง ข้อก าหนด หรือหน้าท่ีใด ที่บริษัทเหน็ว่าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ หรือลกูค้าไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ภายในระยะเวลา  7 (เจ็ด) วนั 
นบัจากวนัท่ีเกิดกรณีไม่ปฏิบตัติามข้อตกลง ข้อก าหนด หรือหน้าท่ีดงักลา่ว 

(4) ใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจใดๆ ถกูยกเลกิ เพิกถอน ระงบั หรือหมดอาย ุโดยมิได้ตอ่อายใุหม่และเหตกุารณ์นัน้มีผลกระทบในทางลบโดยนยัส าคญั
ตอ่ความสามารถของลกูค้าในการปฏิบตัหิน้าท่ีภายใต้สญัญานี ้

(5) เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบ โดยนยัส าคญัตอ่ความสามารถของลกูค้าในการปฏิบตัหิน้าท่ีใดๆ ภายใต้สญัญานี ้
6.2 เม่ือปรากฏว่าฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีลกูค้าได้ซือ้ขายไว้ในบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของลกูค้าได้ถึงก าหนดในวนัท่ีลูกค้าต้องปฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าท่ีได้ตกลงไว้และลกูค้ามิได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายเพ่ือล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้แก่บริษัท ในการนีบ้ริษัทจะท าการล้างฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้านัน้ตามวิธีการท่ี
บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ หรือ ส านกังานก าหนด ซึง่วิธีการล้างฐานะดงักลา่วบริษัทสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยลกูค้าตกลงยอมรับและไม่ขอโต้แย้งคดัค้านแตป่ระการใด 

6.3 การล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและหกัทอนบญัชีช าระหนีด้งักลา่ว นอกจากเพ่ือช าระหนีต้ามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้าแล้ว ให้รวมถึง
เบีย้ปรับ คา่ธรรมเนียม อนัเกิดขึน้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามสญัญานีด้้วย หากเม่ือด าเนินการดงักลา่วแล้วปรากฏว่าลกูค้ายงัเป็นหนีบ้ริษัทอยู่ ลกูค้าต้องรับผิดช าระหนี ้
สว่นท่ีขาดอยู่นัน้พร้อมอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 15 (สบิห้า) ตอ่ปี นบัแตว่นัผิดนดัจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ครบถ้วน พร้อมช าระเบีย้ปรับด้วย(ถ้ามี) หากภายหลงัการล้างฐานะสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าและหกัทอนบญัชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริษัทจะคืนให้แก่ลกูค้าโดยไม่มีดอกเบีย้ 

6.4 หากมีพฤตกิารณ์ไม่ว่าข้อหนึง่ข้อใดภายใต้สญัญานี ้กลา่วคือ 

(ก) ลกูค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเทจ็จริงที่ได้ให้ไว้ในสญัญานีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น  
(ข) ลกูค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบตัติามสญัญานีข้้อหนึง่ข้อใดท่ีเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้

(ค) กรณีท่ีบริษัทเหน็เป็นการสมควร หรือเพ่ือป้องกนัและยบัยัง้สภาพการซือ้ขายท่ีผิดปกติหรือมีพฤติกรรมการซือ้ขายสญัญาซื อ้ขายล่วงหน้าท่ีไม่เหมาะสมหรืออาจ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  

(ง) กรณีท่ีบริษัทปฏิบตัติามค าสัง่ของส านกังาน หรือตลาดอนพุนัธ์  
ทัง้นี ้ลกูค้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการดงัตอ่ไปนีไ้ด้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าเป็นการลว่งหน้า 

(1) ล้างฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หกัทอนบญัชีหรือบงัคบัช าระหนีจ้ากบญัชีท่ีลกูค้าได้เปิดไว้กับบริษัททัง้หมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนีน้ัน้จะถึงก าหนดช าระแล้ว
หรือไม่ก็ตาม หรือ 

(2) ลดหรือจ ากดัวงเงินซือ้ขายหรือฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสงูสดุของลกูค้า หรือ  
(3) ยกเลกิค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายทัง้หมดซึง่ลกูค้าได้มีค าสัง่ไว้แล้วแตบ่ริษัทยงัมิได้ด าเนินการ หรือ 
(4) ปิดบญัชีของลกูค้าทัง้หมดเพ่ือช าระหนีต้ามข้อผกูพนัตา่งๆ ของลกูค้า 

6.5 ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถด าเนินการหรือ ไม่ด าเนินการล้างฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าภายใต้สญัญานี ้ลกูค้ายินยอมให้การล้างฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว
สามารถกระท าได้โดยส านกังาน ตลาดอนพุนัธ์ ส านกัหกับญัชี หรือบคุคลท่ีบริษัทมอบหมาย เพ่ือประโยชน์ในการล้างฐานะสญัญาซือ้ขายสงูสดุของลกูค้า 

 
ข้อ 7. การส่งมอบสินค้า 

ในการรับหรือสง่มอบสนิค้าภายใต้ตามสญัญานี ้ให้เป็นไปตามท่ีบริษัท ตลาดอนพุนัธ์ หรือส านกังาน ก าหนด 

 
ข้อ 8. ความรับผิดและการเยียวยา 

8.1 ลกูค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีบริษัทอาจได้รับอนัเน่ืองมาจากหรือท่ีเก่ียวกับสญัญานี ้หรือเก่ียวกับการก ระท าหรืองดเว้นกระท าการของ
ลกูค้า หรือตวัแทนของลกูค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีบริษัทอาจได้รับอนัเน่ืองมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอ่ืนให้บริษัทต้องรับผิดเก่ียวกับ
สญัญานี ้ซึง่มิได้เกิดขึน้จากการกระท า หรืองดเว้นกระท าการ โดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ของบริษัท หรือพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทแตป่ระการใด 

8.2 ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั เหตฉุกุเฉิน หรือเหตขุดัข้องเกิดขึน้กับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ลกูค้ายินยอมท่ีจะให้บริษัทด าเนินการส่งค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายของลกูค้าผ่าน
บริษัทคูข่่าย เพ่ือด าเนินการจบัคูค่ าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายดงักลา่วในตลาดอนพุนัธ์ตอ่ไป 

8.3 ลกูค้าตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตอ่ความสญูเสีย และ/หรือ ความเสียหายท่ีลกูค้าได้รับ หากความสญูเสีย และ/หรือ ความเสียหายดงักล่าว มีเหตจุากอคัคีภยั พาย ุ
การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคมุโดยอ านาจรัฐ และข้อผิดพลาดเก่ียวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอนัเกิดจากเครือข่ายการ
สื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เคร่ืองใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขดัข้อง หรือเหตุสดุวิสยัท่ีมีผลต่อก ารด าเนินการของบริษัท ทัง้นีเ้หตแุห่งความ
เสยีหายดงักลา่วต้องไม่ได้เกิดขึน้จากความจงใจหรือความประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรงของบริษัท 

8.4 ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสทิธิน ายอดเงินสทุธิท่ีได้รับจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หลกัประกนั หรือน ายอดเงินสทุธิท่ีได้รับจากการขาย ยึด อายดั หลกัทรัพย์ 
หลกัประกนัตามสญัญาอ่ืนใดท่ีลกูค้ามีอยู่กบับริษัท หรือน าเงินในบญัชีเงินฝาก เงินคงเหลืออ่ืนใด ดอกเบีย้ เงินปันผลจากหลกัทรัพย์หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีลกูค้าได้รับตามสญัญานี ้
หรือสญัญาอ่ืนใดท่ีลูกค้ามีอยู่กับบริษัท เพ่ือน ามาหกัช าระหนีห้รือหกักลบลบหนีห้รือหกัทอนบัญชีตามสัญญานีห้รือตามสญัญาอ่ืนใดท่ีลูกค้ามีอยู่กับบริษัททัง้สิน้ ตามท่ีบริษัทจะ
เหน็สมควร โดยไม่จ าเป็นต้องหกัช าระหนีห้รือหกักลบลบหนีห้รือหกัทอนบญัชีท่ีถึงก าหนดช าระก่อนก็ได้ ทัง้นี ้บริษัทไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้าแตป่ระการใด 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
ข้อ 9. ความเส่ียง 

9.1 ลกูค้าได้ศกึษาเอกสารเปิดเผยข้อมลูความเสี่ยงเก่ียวกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและเข้าใจเป็นอย่างดีในเร่ืองการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า กลไก และวิธี
ปฏิบตัใินการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า การวางหลกัประกนั ความเสี่ยง ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สิทธิ  
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคูส่ญัญานีแ้ล้ว และรับทราบว่าการลงนามในเอกสารเปิดเผยข้อมลูความเสี่ยงดงักลา่วเป็นการรับรองและรับทราบว่าได้อ่านและเข้าใจเนือ้หาของเอกสาร
เปิดเผยดงักลา่วเป็นอย่างดีแล้ว 

9.2 ลกูค้าเข้าใจและยอมรับว่าการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นธุรกรรมท่ีมีความเสี่ยงสงูเน่ืองจากความผนัผวนขึน้ลงของราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและสินค้า หรือตวั
แปร อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และการเปล่ียนแปลงเร่ืองภาษีอากร รวมทัง้การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นการซือ้ขายท่ีใช้หลกัประกนัเร่ิมต้นจ านวนน้อย
เม่ือเทียบกบัมลูคา่ของค าสัง่ซือ้ขาย การเคลื่อนไหวของราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพียงเลก็น้อย จะมีผลกระทบตอ่หลกัประกนัท่ีลกูค้าวางไว้ หรือจะต้องฝากเพิ่มเตมิในสดัสว่นท่ีสงูกว่า
การเคลื่อนไหวของราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้านัน้ ซึง่อาจเป็นไปได้ทัง้ผลดีและผลเสียต่อลกูค้า การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจึงอาจท า ให้ลกูค้าสญูเสียหลกัประกันเร่ิมต้นและ
หลกัประกนัท่ีฝากไว้เพิ่มเตมิทัง้หมดได้ ในกรณีท่ีราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเคลื่อนไหวไปในทศิทางท่ีเป็นผลเสียตอ่สถานะของลกูค้าหรือมีการเพิ่มระดบัหลกัประกนั ลกูค้าอาจถูกเรียก
ให้วางหลกัประกนัเพิ่มเพ่ือรักษาฐานะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ในกรณีท่ีลกูค้าไม่น าหลกัประกันมาวางเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไ ว้ ลกูค้าอาจถูกล้างฐานะสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีราคาขาดทนุและต้องรับผิดชอบผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้นัน้ 

 

ข้อ 10. กฎหมายท่ีใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ 

10.1 ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึน้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าภายใต้สญัญานี ้ลกูค้าสามารถเลือกที่จะขอให้มีการระงบัข้อพพิาทระหว่างลกูค้ากบับริษัท โดย
อนญุาโตตลุาการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานก าหนด ทัง้นี ้การชีข้าดของอนญุาโตตลุาการให้ถือเป็นท่ีสดุ 

10.2 สญัญานีอ้ยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย คูส่ญัญาตกลงให้ฟ้องร้องตอ่ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีในประเทศไทย 
10.3 ในขณะย่ืนฟ้องปรากฏว่าลกูค้ามีภมูิล าเนาอยู่ตา่งประเทศ ลกูค้าตกลงให้ถือว่าภมูิล าเนาในประเทศไทยขณะลกูค้าท าสญัญาฉบบันีเ้ป็นภมูิล าเนาท่ีเป็นหลกัแหล่งแน่นอน

ของลกูค้า ดงันัน้ การสง่หมายเรียกและส าเนาค าฟ้องไปยงัภมูิล าเนาลกูค้าท่ีปรากฏตามสญัญาฉบบันีใ้ห้ถือว่าเป็นการสง่หมายเรียกและส าเนาค าฟ้องโดยชอบแล้ว 
10.4 ในกรณีท่ีลกูค้ามีภมูิล าเนาอยู่ตา่งประเทศในขณะท าสญัญา ลกูค้าตกลงให้ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี ถือตามเขตอ านาจของศาลซึง่บริษัทมีภมูิล าเนาปรากฏอยู่ 
 

ข้อ 11. สัญญาซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้านีถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้าซ่ึงลูกค้าได้ลงนามไว้กับบริษัท ทัง้นี ้ข้อตกลง เงื่อนไขใดๆ ท่ีก าหนดไว้
ในสัญญาดังกล่าวให้น ามาบังคับใช้กับสัญญานีโ้ดยอนุโลม 
 
รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงเก่ียวกับการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ลูกค้าต้องรับทราบ 
 
ข้อ 12. ข้อมูลความเส่ียงเก่ียวกับสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทต่างๆ 

12.1 สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ 

ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าฟิวเจอร์ 

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ เป็นสญัญาท่ีผู้ซือ้และผู้ ขายสญัญาต่างมีภาระผูกพันท่ีต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงในสญัญา ดงันัน้ ในกรณีท่ี คู่สญัญามิได้ล้างฐานะ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ก่อนสญัญาครบก าหนด ผู้ขายสญัญามีหน้าท่ีต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซือ้ ในขณะท่ีผู้ซือ้มีหน้าท่ีต้องช าระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย (Physical Delivery) หรือ 
คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะได้รับช าระเงินหรือต้องช าระเงินให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เทา่กบัจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคา หรือมูลค่าของสินค้าหรือ
ตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึง่หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคตตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา (Cash Settlement) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดทนุในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าฟิวเจอร์ 

ในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ทัง้ผู้ซือ้ (Long Position) และผู้ขาย (Short Position) มีหน้าท่ีต้องวางทรัพย์สินไว้กับตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าเพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัติามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้า โดยจ านวนทรัพย์สนิท่ีต้องวางเป็นหลกัประกนัเร่ิมต้น (Initial Margin) มีมลูคา่น้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัมลูคา่ของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ดงันัน้ แม้กรณีท่ีราคาตลาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็น้อย ลกูค้าก็มีโอกาสได้รับผลก าไรจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็น
จ านวนมากภายในเวลาอนัรวดเร็ว เช่นเดียวกับโอกาสท่ีจะได้รับผลขาดทนุเป็นจ านวนมากภายในเวลาอนัรวดเร็ว ซึง่อาจเกินกว่ามูลค่าหลกัประกั นเร่ิมต้นท่ีวางไว้กับตวัแทนซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้ และอาจท าให้เกิดผลขาดทนุเกินกว่ามลูคา่หลกัประกนัท่ีวางไว้กบัตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรืออาจต้องถกูบงัคบัให้ล้างฐานะสญัญาในกรณีท่ีไม่
สามารถน าหลกัประกนัมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้ 

 12.2 สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าออปช่ัน 
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่ 

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่เป็นสญัญาที่ผู้ขายให้สทิธิกบัผู้ซือ้ในการท่ีจะซือ้หรือขายสินค้าอ้างอิงตามราคาท่ีก าหนดภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา หรือได้รับสทิธิในการท่ีจะได้รับช าระเงินจากผู้ขายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา โดยผู้ซือ้ต้องจ่ายคา่พรีเม่ียมให้กบัผู้ขายเพ่ือแลกกบัสทิธิในการซือ้หรือขายนัน้ 

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่ท่ีให้สทิธิแก่ผู้ซือ้ในการซือ้สนิค้าหรือตวัแปรอ้างอิงตามราคาท่ีก าหนด เรียกว่า สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าคอลออปชัน่ (Call Options) สว่น
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่ท่ีให้สทิธิแก่ผู้ซือ้ในการขายสนิค้าหรือตวัแปรอ้างอิงตามราคาท่ีก าหนด เรียกว่า สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าพทุออปชัน่ (Put Options) การใช้สิทธิดงักล่าวต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
ทัง้นี ้ในการช าระราคาและสง่มอบเม่ือผู้ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าใช้สทิธิตามท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Exercise) อาจตกลงให้มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิง 

(Physical Delivery) หรืออาจก าหนดให้ช าระเงิน (Cash Settlement) ให้แก่ผู้ซือ้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่ากับจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือ
มลูคา่ของสนิค้าหรือตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ หรือ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคตตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา (Cash Settlement) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดทนุในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่ 

ผู้ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่สามารถเลือกที่จะล้างฐานะ (Offset) หรือใช้สทิธิ (Exercise) หรือปลอ่ยให้สญัญาหมดอายลุง ในกรณีผู้ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เลือกที่จะใช้สทิธิ ผู้ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะได้รับช าระเงินเทา่กบัจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากสว่นตา่งระหว่างราคาใช้สทิธิกบัราคา หรือมลูคา่ของสินค้าหรือตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลา
ใดเวลาหนึง่ หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคตตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา (Cash Settlement) หรือผู้ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าต้องท าการรับหรือสง่มอบสนิค้าอ้างอิงตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินส าหรับสนิค้าอ้างอิงท่ีท าการรับ และสง่มอบสินค้าอ้างอิงดงักล่าวตามราคาใช้สิทธิท่ีก าหนดไว้ในสญัญา และกรณีท่ีสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าออปชัน่หมดอายลุงโดยไม่มีมลูคา่ ผู้ซือ้จะมีผลขาดทนุเทา่กบัพรีเม่ียม 

ผู้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าออปชั่นได้รับค่าพรีเม่ียมจากผู้ ซือ้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องท าตามสญัญาหากผู้ซือ้ เลือกท่ีจะใช้สิทธิ ผู้ ขาย
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามีหน้าท่ีต้องวางเงินหลกัประกัน (Margin) โดยหากผู้ ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ายงัไม่ได้ท าการล้างฐานะ (Offset) เม่ือผู้ ซือ้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าใช้สิทธิ 
(Exercise) ผู้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะต้องช าระเงินเท่ากับจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิ กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตวัแปรท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใด
เวลาหนึง่ หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ในอนาคตตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา (Cash Settlement) หรือผู้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าต้องท าการรับหรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา (Physical Delivery) โดยต้องจ่ายหรือรับเงินส าหรับสินค้าอ้างอิงท่ีท าการรับและส่งมอบสินค้าอ้างอิงดงักล่าวตามราคาใช้สิทธิท่ีก าหนดไว้ในสญัญาและกรณีท่ีสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าออปชัน่หมดอายลุงโดยไม่มีมลูคา่ ผู้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะได้ก าไรเทา่กบัคา่พรีเม่ียม 

ด้วยเหตท่ีุผู้ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่มีผลขาดทนุจ ากดัสงูสดุเทา่กบัคา่พรีเม่ียมนัน้ ผู้ซือ้สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่ จงึไม่ต้องวางหลกัประกนัใดๆ  คงจ่าย
ช าระคา่พรีเม่ียมเท่านัน้ ในทางตรงข้าม ผู้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าออปชัน่นัน้อาจมีผลขาดทนุไม่จ ากัดในลกัษณะเดียวกับการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ดงันัน้ ผู้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่จงึต้องวางทรัพย์สนิไว้กบัตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัติามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และเช่นเดียวกบัการซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าฟิวเจอร์ ผู้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่ก็มีโอกาสได้รับผลขาดทนุเป็นจ านวนมาก ภายในเวลาอนัรวดเร็ว ซึง่อาจเกินกว่ามลูคา่หลกัประกนัเร่ิมต้นท่ีวางไว้กบัตวัแทน
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้ กรณีท่ีราคาตลาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเปล่ียนแปลงไป 

 12.3 ความเส่ียงร่วมและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ และ สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าออปช่ัน 

การท าความเข้าใจกบัรายละเอียดและเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

เน่ืองจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีความเสี่ยงสงู ดงันัน้ ก่อนตดัสินใจซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลกูค้าควรศกึษาและท าความเข้าใจรายละเอียดและ
เง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Contract Specification) แตล่ะประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น ประเภทของสนิค้าอ้างอิง หรือตวัแปรอ้างอิง (Underlying  Assets / Variables)  
ขนาดของสญัญา (Contract Size / Unit / Multiplier)  วนัสดุท้ายของการซือ้ขาย (Last Trading Day)  วนัครบก าหนดสญัญา (Settlement Day)  วิธีการส่งมอบหรือช าระราคา 
(Settlement Method)  ราคาส าหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพ่ือค านวณส่วนต่างของราคา (Settlement  Price) วิธีการวางหลกัประกันเป็นต้น โดยลกูค้าควรพิจารณาว่าการลงทนุ
ดงักลา่วเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุและฐานะการเงินของลกูค้าหรือไม่ เพียงใดด้วย 

ในกรณีของการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าออปชั่น ลูกค้าควรท าความเข้าใจกับเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น ประเภทของสญัญา อา ทิ พุทออปชัน่ (Put 
options)  หรือ คอลออปชัน่ (Call options) และเง่ือนไขในการใช้สทิธิ ประเภทของสนิค้าหรือตวัแปรอ้างอิง (Underlying Assets / Variables) เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับความต้องการและ
ความเสี่ยงท่ีพิจารณาไว้หรือไม่ นอกจากนี ้ลกูค้าควรค านงึถึงผลตอบแทนจากการถือครองสถานะ คา่พรีเม่ียม (Premium) คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายและผลขาดทนุท่ีอาจเกิดขึน้ 

คา่ธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

ก่อนท่ีจะเร่ิมท าการซือ้ขาย ลกูค้าควรสอบถามตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าให้เข้าใจถึงรายละเอียด อตัราและประเภทของคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การซือ้ขาย การช าระราคา และการใช้สทิธิ ที่ลกูค้าต้องช าระ เช่น คา่นายหน้า คา่ธรรมเนียมการใช้สทิธิ เป็นต้น เน่ืองจากคา่ธรรมเนียมเหล่านีจ้ะเป็นต้นทนุในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าอนัมีผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุและการตดัสินใจซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของลกูค้า ทัง้นี ้ค่านายหน้าอาจแตกต่างกันตามประเภท ปริมาณการซือ้ขายของลกูค้าได้ โดย
ตลาดอนพุนัธ์ และส านกังานไม่มีข้อก าหนดในเร่ืองอตัราคา่นายหน้าแตอ่ย่างใด 

ความเสี่ยงในการถกูล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าและความรับผิดชอบตอ่ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ 

เม่ือลกูค้ามีฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทซึง่มีภาระผูกพนัท่ีต้องด าเนินการตามสญัญาแล้วอนั ได้แก่ การมีฐานะซือ้ในสญัญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ 
(Long Futures) การมีฐานะขายในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าฟิวเจอร์ (Short Futures) และการมีฐานะขายในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าออปชัน่ (Short Options) ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าจะท าการปรับมลูคา่ตามราคาตลาด (Mark to Market) ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าท่ีมีฐานะดงักลา่วอย่างน้อยทกุสิน้วนัท าการ เพ่ือให้สะท้อนผลก าไรหรือขาดทนุจาก
ฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าในแต่ละวนั หากลกูค้าขาดทนุจากการมีฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าจนมีผลท าให้มูลค่าหลกัประกันของลกูค้ าลดลง ต ่ากว่าหลกัประกันรักษา
สภาพ (Maintenance Margin) ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะเรียกให้ลกูค้าวางหลกัประกนัเพิ่มในจ านวนท่ีเป็นผลให้มลูคา่หลกัประกันของลกูค้าไม่ต ่ากว่ามูลค่าหลกัประกัน
เร่ิมต้น โดยลกูค้าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด หากลกูค้าไม่สามารถวางหลกัประกนัเพิ่มภายในเวลาดงักลา่ว ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะด าเนินการล้าง
ฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าซึง่ลกูค้ายงัคงต้องรับผิดชอบตอ่ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากการล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้ 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
นอกจากนี ้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจก าหนดมาตรการในเร่ืองจุดบงัคบัขาย (Force Close) เพิ่มเติมตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันไว้ในสญัญาแต่งตัง้

ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าหรือระเบียบวิธีปฏิบตัใินการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยที่หากมลูคา่หลกัประกนัของลกูค้าลดลงจนถึงจดุบงัคบัขาย (Force Close) ตวัแทน
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจะเรียกให้ลกูค้าวางหลกัประกนัเพิ่มในระหว่างเวลาท าการซือ้ขาย ซึง่หากลกูค้าไม่น าหลกัประกนัมาวางเพิ่มภายในระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้ตามเง่ือนไข 
หรือระเบียบวิธีปฏิบตัดิงักลา่ว ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีสทิธิท่ีจะด าเนินการล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้า ซึ่งลกูค้ายงัคงต้องรับผิดชอบตอ่ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้
จากการล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้เช่นกนั 

ความเสี่ยงในท านองเดียวกนักบัท่ีกลา่วมาข้างต้นอาจเกิดขึน้ได้ในกรณีท่ีลกูค้ามีฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไม่ว่าโดยตนเองหรือผ่านบคุคลอ่ืนเกินกว่าจ านวนท่ีศนูย์
ซือ้ขายสญัญาฯ ก าหนด และลกูค้าไม่ด าเนินการล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามท่ีได้รับแจ้งจากตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

ในกรณีท่ีลกูค้าอาจไม่สามารถล้างฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าได้ก่อนสญัญาครบก าหนดไม่ว่าด้วยเหตเุน่ืองจากสภาพตลาดไม่เอือ้อ านวย เช่น ตลาดขาดสภาพ
คลอ่ง หรือศนูย์ซือ้ขายสญัญาฯ สัง่งดการซือ้ขายหรือด้วยเหตอ่ืุนใด ลกูค้าอาจได้รับผลขาดทนุจากการมีฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าคงค้างอยู่จนสญัญาครบก าหนดได้ 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าเพ่ือจ ากดัผลขาดทนุ 

ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอาจไม่สามารถด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งประเภทใดของลกูค้าซึง่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ ากัดผลขาดทนุท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เช่น ค าสัง่ซือ้ขายประเภท Stop Loss หรือ Stop Limit เป็นต้น หากสภาพตลาดไม่เอือ้อ านวยให้เกิดการจบัคูค่ าสัง่ซือ้ขายดงักลา่ว 

ความเสี่ยงจากการถกูจ ากดัฐานะสญัญาหรือถกูห้ามสร้างฐานะสญัญาเพิ่ม 

ศนูย์ซือ้ขายสญัญาฯ ส านกัหกับญัชีสญัญาฯ หรือส านกังาน อาจสัง่การให้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาฯ จ ากัดฐานะสัญญาหรือสัง่ห้ามสร้างฐานะสญัญาเพิ่มให้แก่ลกูค้า 
ปิดบญัชีซือ้ขาย รวมทัง้อาจสัง่ให้ล้างฐานะสญัญาได้ หากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบตอ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าในศนูย์ซือ้ขายสญัญาฯ หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในศนูย์ซือ้ขายสญัญาฯ ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือลกูค้ามีพฤติกรรมการซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือลกูค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จดัหาข้อมูล หรือจัดท าค า ชีแ้จงหรือให้ข้อมูลอนัเป็นเท็จ หรืออาจ
ก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญัแก่ตวัแทนซือ้ขายสญัญาฯ ศนูย์ซือ้ขายสญัญาฯ ส านกัหกับญัชีสญัญาฯ หรือส านกังาน ในกรณีศนูย์ซือ้ขายสญัญาฯ ส านกัหกับญัชีสญัญาฯ   
หรือส านกังาน ร้องขอ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้ศนูย์ซือ้ขายสญัญาฯ หรือส านกัหกับญัชีสญัญาฯ งดการซือ้ขาย จ ากัดฐานะหรือล้างฐานะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ
ลกูค้า ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรือด ารงไว้ซึง่เสถียรภาพของระบบการซือ้ขายและการช าระหนีใ้นตลาดซือ้
ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

รายละเอียดอ่ืนๆ 

(1) การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทกุประเภทและทกุชนิดมีความเสี่ยง ไม่ว่าลกูค้าจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแบบกระจายความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง
ของลกูค้าก็ยงัคงมีอยู่ 

(2) ในการซือ้ขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความเสี่ยงเก่ียวกบัการหยดุท างานโดยระบบ Hardware และ Software ผลดงักลา่วอาจท าให้บริษัทไม่สามารถท าตาม
ค าสัง่ของลกูค้าได้เป็นบางสว่นหรือทัง้หมด 

(3) ในกรณีท่ีสภาวะตลาดอนพุนัธ์หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าผนัผวนมากหรือมีเหตอุันควรเช่ือได้ว่าอาจเกิดความไม่มัน่คงต่อบริษัทและส านกัหกับญัชีสญัญาฯ 
บริษัทอาจเรียกให้ลกูค้าวางหลกัประกนัเพิ่มระหว่างเวลาท าการซือ้ขายของวนันัน้มากกว่าหนึง่ครัง้ก็ได้ 

(4) การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามีทัง้ความเสี่ยง และผลประโยชน์จากการท่ีราคาสินค้าหรือตวัแปรมีการเปลี่ยนแปลงสงูขึน้หรือต ่าลงจากการคาดหวงั ดงันัน้
ลกูค้าต้องตดิตามสภาวะแวดล้อมตา่งๆ ที่เกิดขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การเปล่ียนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อราคา หรือศกึษาการวิเคราะห์
ทางเทคนิคหรือทางวิชาการใดๆ ที่จ าเป็นตอ่การท่ีจะลดความเสี่ยง หรือเป็นประโยชน์ของลกูค้า 

(5) การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในตลาดอนพุนัธ์มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง และมีการบริหารความเสี่ยงทัง้ระบบของตลาดอนพุนัธ์ 
อยู่ตลอดเวลา ดงันัน้จงึมีการก าหนดระเบียบหรือข้อบงัคบัเพ่ือพฒันาระบบการซือ้ขายให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึง่ลกูค้าควรท่ีจะติดตามและสอบถามข้อมูลและ

รายละเอียดจากบริษัท บริษัทตลาดอนพุนัธ์ และส านกัหกับญัชีสญัญาฯ 
(6) เอกสารฉบบันี ้มิได้กลา่วถึงความเสี่ยงทกุรายการ หรือประเดน็ส าคญัอ่ืนนอกเหนือจากความเสี่ยงจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความ

เสี่ยง ลกูค้าควรเข้าท าธุรกรรมตอ่เม่ือมีความเข้าใจ ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ผลผูกพนัทางกฎหมายอนัเกิดจากการลงทนุ และระดบัความเสี่ ยงท่ีอาจได้รับ การซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า อาจเป็นการลงทนุท่ีไม่เหมาะสมกบันกัลงทนุบางกลุม่ ลกูค้าควรพิจารณาอย่างระมดัระวงัว่าเป็นการซือ้ขายท่ีเหมาะสมกบัตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทนุ 
วตัถปุระสงค์ในการซือ้ขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อ่ืนๆ ที่อาจเก่ียวข้อง 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเหน็ว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ และลูกค้ายินยอมตามข้อตกลงของสัญญาและรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลความเส่ียง
ทุกประการ ดังนัน้ ลูกค้าจึงลงลายมือช่ือ และ/หรือ ประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน 
 

ตราประทับของนิตบุิคคล 

                                                                              
                                                                           
                     ลงช่ือ..................................................................................................................................................................................ลูกค้า 

        
         (................................................................................................................................................................................) 
 
 

                          ลงช่ือ...................................................................................................................................................................................บริษัท 
        
        (...................................................................................................................................................................................) 

 
 
                   ลงช่ือ.....................................................................................พยาน ลงช่ือ.....................................................................................พยาน 
 

                           (...................................................................................)                            (..................................................................................)                                             
                                                     ผู้แนะน าการลงทุน                                                                      ผู้ตรวจสอบข้อมูล / ผู้บันทกึข้อมูล 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
2. แบบประเมินความพร้อมก่อนการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 

แบบประเมินความพร้อมก่อนการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า   
1. ผู้ลงทนุสามารถขาย Futures หรือ Options ก่อนแล้วคอ่ยซือ้ หรือซือ้ก่อนแล้วคอ่ยขายก็ได้   

2. หากซือ้ SET 50 Index Futures ท่ี 1,000 จดุ และขายไปท่ี 1,050 จดุ ก าไรเทา่กบั 50 จดุ หรือ 10,000 บาท เพราะ 1 จดุดชันีมีคา่เทา่กบั 200 บาท     
และหากซือ้ SET 50 Index Call Options ท่ี 40 จดุ และขายไปท่ี 45 จดุ ก าไรเทา่กบั 5 จดุ หรือ 1,000 บาท เพราะ 1 จดุดชันีมีคา่เทา่กบั 200 บาท 

  

3. ในวนัแรกที่เข้าซือ้ Futures หรือ Options ก าไรขาดทนุจากการซือ้ขาย Futures หรือ Options เกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคา Futures หรือ 
Options (Settlement Price) เทียบกบัราคา Futures หรือ Options ท่ีซือ้หรือขายไว้ ไม่เก่ียวกบัราคา SET 50 Index ในตลาดหลกัทรัพย์ หรือราคา
ทองค าท่ีซือ้ขายหน้าร้านทอง 

  

4. โบรกเกอร์จะไม่ท าการซือ้หรือขาย Futures หรือ Options ให้หากผู้ลงทนุไม่วางประกนัก่อนซือ้ขายตามท่ีโบรกเกอร์ก าหนด   

5. การซือ้ขาย Futures  หรือ Options นัน้ จะต้องมีการค านวณ Mark to Market ทกุวนั โดยเทียบราคา Futures หรือ Options ท่ีตลาดอนพุนัธ์ประกาศ 
ณ สิน้วนัท าการ กบัราคาท่ีประกาศ ณ วนัท าการก่อนหน้า เพ่ือใช้ช าระราคา 

  

6. Futures หรือ Options เป็นสญัญาประเภทหนึง่ และมีอายจุ ากดั ในขณะท่ีหุ้นนัน้ไม่มีอายซุือ้หุ้นแล้วสามารถถือครองไปได้ตลอดตราบท่ีต้องการ   

7. ซือ้ขาย Futures หรือ Options ใช้เงินทนุน้อยกว่าหุ้น เพราะเป็นการท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ยงัไม่ได้มีการสง่มอบสนิค้าจริง  จงึยงัไม่ต้องช าระเงิน
คา่สนิค้าทัง้จ านวนเหมือนการซือ้หุ้น แตช่ าระเพียงสว่นหนึง่เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าจะท าตามเง่ือนไขของสญัญาเทา่นัน้ 

  

8. ดชันี SET 50 ค านวณมาจากหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีขนาดใหญ่มีการซือ้ขายหนาแน่นสม ่าเสมอ 50 อนัดบัแรก   

9. Futures ใช้เงินทนุน้อยกว่าในการเข้าซือ้ขายเม่ือเทียบกบัหุ้น แตอ่ตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขาย Futures มีความผนัผวนมากกว่า กลา่วคือ อาจได้
ก าไรหรือขาดทนุมากกว่าเงินทนุท่ีลงไป 

  

10. การซือ้ขาย SET 50 Index Futures หรือ SET 50 Index Options นัน้ง่ายกว่าการซือ้หุ้นรายตวั  เน่ืองจากวิเคราะห์เพียงแนวโน้มของตลาดหลกัทรัพย์
โดยรวมเทา่นัน้ ไม่ต้องวเิคราะห์หุ้นรายตวั 

  

 
ผลการประเมนิ .............................คะแนน                              

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลูกค้าผู้ตอบแบบประเมนิความพร้อมก่อนการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ข้างต้น 

 
 

ลงช่ือ..............................................................................................................................ผู้แนะน าการลงทุน 
 

                                                  (............................................................................................................................) 
 

                                           วันท่ี.............................................................................................................................. 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
3. ค าชีแ้จงส าหรับการเปิดบัญชีซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด จดัท าเอกสารฉบบันี ้เพ่ือชีแ้จงข้อมูลให้ลกูค้าทราบถึงนโยบายและข้อบงัคบัต่างๆ เก่ียวกับบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าในตลาดอนพุนัธ์ โดยมีข้อมลูท่ีลกูค้าควรทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การเปิดบัญชีซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และการก าหนดวงเงนิ 

 บริษัทไม่อนญุาตให้ลกูค้าเปิดบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในนามตนเองเพ่ือบคุคลอ่ืน 

 บริษัทจะพิจารณาวงเงินของลกูค้าเป็นวงเงินรวมส าหรับทกุประเภทบญัชีตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัท 

2. ประเภทสินค้าท่ีมีการซือ้ขายในตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ ฟิวเจอร์ (Futures) และออปช่ัน (Options) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่างๆ ตามประกาศของหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแล ดังนี ้

 อ้างอิงกบัตราสารทนุ เช่น ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ดชันีราคาหลกัทรัพย์   เป็นต้น 

 อ้างอิงกบัตราสารหนี ้เช่น อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

 อ้างอิงกบัราคาหรือดชันีราคาอ่ืนๆ เช่น ทองค า เป็นต้น 
3. ทรัพย์สินท่ีวางและประเภทหลักประกัน 

 ทรัพย์สนิท่ีวางเป็นหลกัประกนั 

 เงินสด ทัง้นี ้ทรัพย์สนิท่ีวางเป็นหลกัประกนัอาจมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเตมิได้ในภายหลงั ขึน้กบัประกาศของหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 

 ประเภทหลกัประกนั 

 หลกัประกนัเร่ิมต้น (Initial Margin) คือ หลกัประกนัท่ีลกูค้าต้องวางไว้ก่อนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า แต่ละชนิดในอตัราหรือมูลค่าตามท่ีบริษัทก าหนด
และภายใต้บทบญัญตัขิองกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 หลกัประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) คือ หลกัประกนัท่ีลกูค้าต้องมียอดคงเหลือไว้ ส าหรับการซือ้หรือขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในอตัราหรือมูลค่า
ตามท่ีบริษัทก าหนด และภายใต้บทบญัญตัขิองกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หากหลกัประกนัต ่ากว่าหลกัประกนัรักษาสภาพ ลกูค้าจะถกูเรียกให้วางหลกัประกนัเพิ่ม 

 หลกัประกันปิดฐานะระหว่างวนั (Force Close Margin) คือ มูลค่าหลกัประกันท่ีลกูค้าต้องด ารงไว้ หากหลกัประกันต ่ากว่าหลกัประกันปิดฐานะระหว่างวัน 
บริษัทจะด าเนินการล้างฐานะภายในเวลาไม่เกิน 16.55 น. ของวนัดงักลา่ว หรือภายในเวลาท่ีบริษัทเหน็สมควร โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ 

 บริษัทจะก าหนดอตัราหลกัประกนัแตล่ะประเภท ตามประเภทของสนิค้าและภาวะความผนัผวนของตลาดฯ โดยไม่ต ่ากวา่อตัราขัน้ต ่าท่ีหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลก าหนด 

4. การซือ้ขาย 
 ลกูค้าสามารถซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ณ ขณะใดขณะหนึง่ได้ไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิากบริษัท นอกจากนีล้กูค้าจะไม่สามารถซื อ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าได้

เกินกว่าอ านาจซือ้ขายท่ีค านวณได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Buy Limit) โดยบริษัทจะค านวณอ านาจซือ้หรือขายของลกูค้าจากทรัพย์สินส่วนเกินในบญัชี (Excess Equity) 
และลกูค้าจะไม่สามารถล้างฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้ โดยไม่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้านัน้ในบญัชี 

 ลกูค้าต้องวางหลกัประกนัเร่ิมต้น (รวม Commission + VAT) ก่อนการสัง่ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าขึน้กบัประเภทของสนิค้าตามประกาศของบริษัท 

 บริษัทจะประกาศจ านวนสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสงูสดุท่ีลกูค้าสามารถถือครองได้เป็นคราวๆ ไป 

 เวลาซือ้ขาย ในแตล่ะวนั 

 ช่วงก่อนเปิดตลาด (เช้า)    9.15 น. -   9.45 น.       - ช่วงเช้า     9.45 น.  - 12.30 น. 

 ช่วงก่อนเปิดตลาด (บ่าย)        13.45 น. - 14.15 น.       - ช่วงบ่าย   14.15 น.  -  16.55 น. 

 ช่วงก่อนเปิดตลาด (กลางคืน)  18.45 น. - 19.00 น.  - ช่วงกลางคืน  19.00 น.  -  23.55 น.  (Precious Metal Futures) 

 ทัง้นีอ้าจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามประกาศของหน่วยงานก ากบัดแูล  
 วนัซือ้ขายวนัสดุท้าย 

 วนัท าการก่อนวนัท าการสดุท้ายของเดือนท่ีสญัญาสิน้สดุอายุ 

 เวลาปิดซือ้ขายของวนัซือ้ขายสดุท้าย คือ 16.30 น. 

 ทัง้นี ้อาจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามสนิค้าแตล่ะประเภท และตามประกาศของหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 
5. การช าระราคา 

 ณ ทกุสิน้วนัท าการ จะมีการ Mark to Market และค านวณผลก าไรขาดทนุของบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าทกุวนั และหากลกูค้ามีเงินประกนัคงเหลือ 

 ฝากอยู่กบับริษัทไมเ่พียงพอ ลกูค้าต้องช าระเงินประกนัสว่นตา่งตามข้อ 6. 
 ลกูค้าต้องสอบทานวนัหมดอายขุองสญัญา หรือ สามารถปิดฐานะ (Close Position) หรือ ล้างฐานะ (Offset Position) ก่อนสญัญาหมดอายไุด้ โดยซือ้หรือขายสญัญาซือ้   
       ขายลว่งหน้าท่ีมีช่วงเวลาเดียวกนั แตมี่ฐานะตรงข้ามกบัสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีอยู่ในบญัชีลกูค้า 
 ดชันีท่ีใช้ช าระราคาเม่ือสญัญาหมดอาย ุจะใช้คา่เฉล่ียที่ตลาดอนพุนัธ์ได้ประกาศไว้ 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 
6. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการบังคับล้างฐานะสัญญา 

 การเรียกหลกัประกนัเพิ่ม บริษัทจะเรียกให้ลกูค้าวางหลกัประกนัเพิ่ม เม่ือมลูคา่ของเงินวางประกนัในบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีลกูค้าถืออยู่สิน้วนัใดวนัหนึ่งต ่า
กว่ามลูคา่หลกัประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ท่ีบริษัทก าหนด ทัง้นีล้กูค้าต้องวางหลกัประกันส่วนเพิ่มให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดไป (T+1) ก่อนตลาด
อนพุนัธ์ปิดท าการ 1 ชัว่โมง ให้ไม่น้อยกว่าหลกัประกนัเร่ิมต้นตามท่ีบริษัทได้ก าหนด หากลกูค้าไม่น าหลกัประกนัมาวางเพิ่มตามก าหนด บริษัทจะไม่อนญุาตให้ลูกค้าสร้าง
ฐานะเพิ่มเตมิ 

 การบงัคบัล้างฐานะของสญัญา  กรณีลกูค้าไม่สามารถน าหลกัประกนัมาวางเพิม่ตามท่ีก าหนด บริษัทจะด าเนินการล้างฐานะสญัญาที่ลกูค้าถกูเรียกให้วางหลกัประกนัเพิ่ม
ภายในวนัท่ี T+2  (ภายในการเปิดตลาดซือ้ขายภาคเช้า) หรือภายในเวลาท่ีบริษัทก าหนด ทัง้นี ้ลกูค้าจะเป็นผู้ช าระสว่นตา่งในกรณีท่ีเกิดผลขาดทนุดงักลา่ว 

 การบงัคบัล้างฐานะเม่ือมลูคา่หลกัประกนัในบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าต ่ากว่ามลูคา่หลกัประกนัปิดฐานะระหว่างวนั (ตลาดปิดท าการซือ้ขายภาคเช้า) 
บริษัทอาจจะด าเนินการปิดฐานะสญัญาตามจ านวนท่ีลกูค้าถกูเรียกให้วางหลกัประกนัเพิ่มให้ถึงหลกัประกนัรักษาสภาพ ภายในเวลา 16.55 น. ของวนัท่ี T หรือ ภายใน 1 
ชัว่โมงหลงัจากท่ีหลกัประกนัในบญัชีลกูค้าตดิลบ ทัง้นี ้หากยงัไม่ได้ด าเนินการ และปรากฎว่าหลกัประกนัของลกูค้ากลบัมาสงูกว่าหลกัประกันเร่ิมต้น ลกูค้ายงัคงต้องวาง
หลกัประกนัเพิ่มหรือปิดสถานะสญัญาตามท่ีจ านวนท่ีถกูเรียก จงึจะสามารถสร้างฐานะใหม่ได้ 

 การบงัคบัล้างฐานะเม่ือมลูคา่หลกัประกนัในบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้าต ่ากว่ามลูคา่หลกัประกนัปิดฐานะระหว่างวนั (ตลาดปิดท าการซือ้ขายภาคปกต)ิ 
บริษัทอาจจะด าเนินการปิดฐานะสญัญาตามจ านวนท่ีลกูค้าถกูเรียกให้วางหลกัประกนัเพิม่จนถึงหลกัประกนัรักษาสภาพ ในวนัท่ี T+1 (ในช่วงการเปิดตลาดซือ้ขายภาคเช้า 
หรือภายในเวลา 12.30 น.) และลกูค้าต้องด าเนินการวางหลกัประกันให้ถึงหลกัประกันเร่ิมต้น ภายในเวลา 15.55 น. (ตามเกณฑ์ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า(FI Club)) หากลกูค้าไม่สามารถด าเนินการวางหลกัประกนัให้ถึงหลกัประกนัเร่ิมต้นภายในเวลาท่ีก าหนด บริษัทจะด าเนินการล้างฐานะตามท่ีลกูค้าถกูเรียกให้วาง
หลกัประกนัเพิ่มให้ถึงหลกัประกนัเร่ิมต้น ภายในเวลา 16.55 น.  

 บริษัทจะมีหนงัสือแจ้งผลการบงัคบัปิดฐานะสญัญาให้ลกูค้าทราบภายหลงัการด าเนินการ 
7. การขอถอนหลักประกันส่วนเกิน 

ลกูค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหลกัประกนัสว่นเกิน โดยลงนามในใบขอถอนหลกัประกันส่วนเกินของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะจ่ายคืนหลกัประกันส่วนเกินให้ลูกค้าภายใน
วนัท าการถดัไป และการถอนหลกัประกนัสว่นเกินนีต้้องไม่เป็นผลให้มลูคา่หลกัประกนัในบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของลกูค้ามีมลูคา่ต ่ากว่าหลกัประกนัเร่ิมต้น ณ สิน้
วนัท าการท่ีแจ้งการถอนหลกัประกนัสว่นเกิน 

8. การกระจุกตัว (Concentration Limit) 
ในกรณีท่ีลกูค้ามีฐานะสญัญาอยู่ในข่ายกระจุกตวั ตามลกัษณะและเง่ือนไขท่ีบริษัทประกาศ บริษัทอาจก าหนดห้ามมิให้ลกูค้าสร้างฐานะสญัญาเพิ่มและเรียกหลกัประกัน
เพิ่มเตมิจากปกต ิรวมทัง้ห้ามมิให้ลกูค้าเบิกถอนเงินสดสว่นท่ีมากกว่าเงินประกนัท่ีต้องด ารงในระยะเวลาท่ีกระจกุตวั 

9. การผิดนัดช าระหนี ้ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ ค่าปรับ กรณีไม่สามารถวางหลักประกันตามท่ีก าหนด 
 กรณีท่ีลกูค้าผิดนดัช าระหนี ้คา่ธรรมเนียม ดอกเบีย้ บริษัทมีสทิธิหกักลบลบหนี ้หรือยดึหน่วงหลกัประกนั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีลกูค้ามีอยู่กบับริษัท 

 กรณีท่ีลกูค้าไม่สามารถวางหลกัประกนัตามก าหนด บริษัทมีสทิธิเรียกเบีย้ปรับจากลกูค้าได้ หรือบริษัทมีสทิธิหกักลบลบหนีห้รือยดึหน่วงหลกัประกนัหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีลกูค้ามีอยู่กบับริษัท 

 การก าหนดเบีย้ปรับหรืออตัราดอกเบีย้บริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ  
10. การรับมอบและส่งมอบสินค้า 

 กรณีลกูค้ามีการซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า บริษัทจะใช้วิธีการรับมอบและสง่มอบสนิค้าเกษตรลว่งหน้า ด้วยวิธีช าระเป็นเงินสดเทา่นัน้ (Cash Settlement only)  
หมายเหต ุปัจจบุนัสนิค้าเกษตรลว่งหน้าท่ีซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า TFEX ได้แก่ ยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (RSS3 Futures) 

 กรณีการซือ้ขายสนิค้าอ้างอิงโลหะมีคา่ท่ีช าระราคาด้วยการรับมอบและสง่มอบสนิค้าจริง Gold-D บริษัทไม่เปิดท าธุรกรรม หากมีการเปล่ียนแปลงจะประกาศบน website  
หมายเหต ุ บริษัทสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงหลกัเกณต์ตา่งๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า  

 
 กรณีท่ีลกูค้าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือต้องการร้องเรียนการปฏิบตังิานของผู้แนะน าการลงทนุหรือเจ้าหน้าท่ีบริษัท  

ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้ท่ีฝ่ายก ากบัธุรกรรม โทรศพัท์ 02-7619276-81 หรือร้องเรียนผ่าน http:// cgs-cimb.com           
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4. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

 

การท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงฉบบันี ้เพ่ือให้ลกูค้าทราบระดบัความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง การท่ีลกูค้าให้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน า  
ท่ีลกูค้าจะได้รับจากบริษัท ดงันัน้บริษัทจงึขอความร่วมมือจากลกูค้าตอบแบบการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุท่ีคดิว่าเหมาะสมกบัลกูค้ามากท่ีสดุและตอบค าถามให้ครบถ้วน 
 ช่ือบคุคลธรรมดา:  ช่ือนิตบิคุคล: 

ช่ือผู้ตอบแบบประเมิน: ความสมัพนัธ์: 
ลูกค้านิตบุิคคลรายใหญ่ สามารถแจ้งไม่ประสงค์ ตอบแบบประเมนิ 
ความเหมาะสมในการลงทุนได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังนี ้

 มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงนิปีล่าสุด ตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 
 มีเงนิลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป 

ค าถาม คะแนน 
1. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ        มากกว่า 55 ปี      45-55 ปี        35-44 ปี      น้อยกว่า 35 ปี  
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระทางการเงินและคา่ใช้จ่ายประจ า เช่น คา่ผ่อนท่ีอยู่อาศยั ยานพาหนะ คา่ใช้จ่ายสว่นตวั คา่เลีย้งดคูรอบครัว เป็นสดัสว่นเทา่ใด 
  มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด                                มากกว่าร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 
  ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทัง้หมด             น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด 

    

3. ทา่นมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร 
  มีทรัพย์สนิน้อยกว่าหนีส้นิ                                                 มีทรัพย์สนิเทา่กบัหนีส้นิ      
  มีทรัพย์สนิมากกว่าหนีส้นิ                                                 มีความมัน่ใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว 

 

4. ทา่นเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สนิกลุม่ใด ดงัตอ่ไปนี ้ 
    (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หากทา่นตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสงูสดุเป็นเกณฑ์ส าหรับการคดิคะแนน) 
 เงินฝากธนาคาร                                                                พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
 หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้                                        หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสนิทรัพย์อ่ืนท่ีมีความเสี่ยงสงู 

 

5. ระยะเวลาท่ีทา่นคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี ้       ไมเ่กิน 1 ปี         1 ถึง 3 ปี          3 ถึง 5 ปี        มากกวา่ 5 ปี  

6. วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของทา่น คือ  
  เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและได้รับผลตอบแทนสม ่าเสมอแตต่ ่าได้                         เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ แตอ่าจเสี่ยงท่ีจะสญูเสยีเงินต้นได้บ้าง 
  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ แตอ่าจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินต้นได้มากขึน้     เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงท่ีจะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 

 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ด้านลา่ง ทา่นเตม็ใจท่ีจะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากท่ีสดุ  
  กลุม่การลงทนุท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย      
  กลุม่การลงทนุท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 1%                                             
  กลุม่การลงทนุท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 5%                                                                                                                                                               
  กลุม่การลงทนุท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจมีผลขาดทนุ ได้ถึง 15%                                                                                                        

               
                                                                                

 

8. ถ้าทา่นเลือกลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั ทา่นจะรู้สกึอย่างไร  
  กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ                      ไม่สบายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 
  เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึง่                         ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสงูขึน้ 

 

9. ทา่นจะรู้สกึกงัวล หรือ รับไม่ได้ เม่ือมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด  
  5% หรือน้อยกว่า        มากกว่า 5%-10%        มากกวา่ 10%-20%        มากกว่า 20% ขึน้ไป 

 

10.  หากปีท่ีแล้วทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบว่ามลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ทา่นจะท าอย่างไร 
  ตกใจ และต้องการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้                         กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สนิท่ีเสี่ยงน้อยลง 
  อดทนถือตอ่ไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา          ยงัมัน่ใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทนุระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดมิเพ่ือเฉล่ียต้นทนุ 

 

เกณฑ์การคดิคะแนน         ตอบ = 1 คะแนน      ตอบ  = 2 คะแนน      ตอบ  = 3 คะแนน      ตอบ  = 4 คะแนน 

ผลประเมนิของลูกค้าอยู่ในระดับคะแนน  
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ค าถามข้อ 11-12 เป็นข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน าใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์โดยตรงเทา่นัน้ และการลงทนุตา่งประเทศ (ไม่รวมเป็นคะแนน) 
11. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความส าเร็จ ทา่นจะได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลว ทา่นอาจจะสูญเงินลงทนุทัง้หมด  
      และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางสว่น ทา่นยอมรับได้เพียงใด     

   ไม่ได้               ได้บ้าง                ได้ 

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแล้ว ทา่นสามารถรับความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนได้เพียงใด 

   ไม่ได้             ได้บ้าง                 ได้ 
เงื่อนไขและข้อตกลงส าหรับการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน 

1. ลกูค้ายินยอมให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือประกอบการจดัท าแบบประเมินฯ ของลกูค้า และลกูค้ารับทราบว่าได้ท าแบบสอบถามนีเ้พ่ือประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงใน
การลงทนุท่ีรับได้ของตนเอง 

2. ระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้าประเมินจากข้อมลูท่ีลกูค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเท่านัน้ ทัง้นี ้มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน 
หรือความน่าเช่ือถือของข้อมลูของลกูค้าท่ีลกูค้าได้แจ้งและผลการประเมินดงักลา่ว 

3. เม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท าการประเมินความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้า และได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้า ถือว่าลกูค้ารับทราบผล
การประเมินของตนเอง (ซึง่ประมวลผลจากข้อมลูท่ีลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลกูค้ารับทราบระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของตนแล้ว 

4. ลกูค้าควรศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ (รวมทัง้ ค าเตือนเก่ียวกับการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทนุ และควรขอค าแนะน าในการลงทนุจากผู้ ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการ
ลงทนุแก่ทา่นได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคูก่บัการศกึษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทนุ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตราสารหรือ
การลงทนุประเภทอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตดัสินใจลงทนุ ทัง้นี ้ข้อมูลเก่ียวกับการลงทนุหรือตราสารท่ีได้รับจาก เจ้าหน้าท่ีของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพ่ือ
ประกอบการตดัสนิใจการลงทนุของลกูค้าเทา่นัน้ 

5. การลงทนุขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของลกูค้าเองซึง่ไม่ผกูพนักบัผลการประเมินของลกูค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสี่ยงของการลงทุนท่ีได้รับตามแบบประเมินนี ้รวมทัง้ลกูค้า
ยินยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทนุ ในกรณีท่ีลกูค้าตดัสนิใจลงทนุในระดบัความเสี่ยงท่ีสงูกว่าระดบัความเสี่ยงของการลงทนุจากผลประเมิน ถือว่าลกูค้าตกลงยินยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทนุนัน้เอง ลกูค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทนุของลกูค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมิน อาจไม่แน่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

6. บริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการลงทนุของลกูค้า 
7. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินฯ ของลกูค้า ผลการประเมินและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้าแตอ่ย่างใด 

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมีไว้เพ่ือบริการเฉพาะนกัลงทนุในประเทศไทยเทา่นัน้ ค าเตือนและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้น ลกูค้ามีความเข้าใจ
และรับทราบตามค าเตือนรวมทัง้ข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
ลงช่ือ........................................................................................................................... 
         
       (.........................................................................................................................) 
                           ผู้แนะน าการลงทุน / ผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์ 
สาขา/ ทีม.................................................................................................................... 
วันท่ีลูกค้าตอบแบบประเมนิ....................................................................................... 

ระดบัคะแนน ระดบัความเสี่ยงของลกูค้า ประเภทนกัลงทนุ 

 น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต ่า 

 15-21 2 เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า 
 22-29 3 เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 
 30-36 4 เสี่ยงสงู 
 37 ขึน้ไป 5 เสี่ยงสงูมาก 

 

ค าแนะน าส าหรับการจัดสรรการลงทุน 

ประเภทนักลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 
เงินฝากและ 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
ตราสารหนีภ้าครัฐ 
ท่ีมีอายมุากกว่า 1 ปี 

ตราสารหนี ้
ภาคเอกชน 

ตราสารทนุ การลงทนุทางเลือก* 

เสี่ยงต ่า > 60% < 20% < 10% < 5% 
เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า < 20% < 70% < 20% < 10% 
เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู < 10% < 60% < 30% < 10% 

เสี่ยงสงู < 10% < 40% < 40% < 20% 
เสี่ยงสงูมาก < 5% < 30% < 60% < 30% 

* รวมถึง สนิค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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เอกสารการเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 

 

แบบค าขอเพิ่มเตมิประเภทบัญชี 
 



 
แบบค ำขอเพ่ิมเติมประเภทบญัชี 

วนัที.่................................................... 
ตามที่ข้าพเจ้า……………………………………….…..........................ตกลงเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืบญัชซีื้อขายหน่วยลงทุน รวมถงึธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์กบั บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“บรษิัท”) นัน้ ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ขอเปิดบญัชเีพิ่มเติมกบับรษิัท โดยขา้พเจ้าตกลงยนิยอมปฏบิตัิตามเงื่อนไขและรายละเอียดภายใต้
ขอ้ตกลงของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า หรอืสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืสญัญาซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า รวมถงึธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหลกัทรพัย์หรอืสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งทุกประการ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

รำยละเอียดประเภทบญัชีท่ีขอเพ่ิมเติม 

ประเภทธุรกรรม  ระบุชือ่บญัช ีและ เลขทีบ่ญัช ี(ท่ีมีในปัจจบุนั)  ระบุชือ่บญัช ี(ขอเพ่ิมเติม) 

การซื้อขาย 
หลกัทรพัย ์

 Cash Basis 
 Cash Balance 
 Cross Border Trading  
 Credit Balance 
 ELN 

เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 

 Cash Basis 
 Cash Balance 
 Cross Border Trading  
 Credit Balance 
 ELN 

การซื้อขาย 
ตราสารอนุพนัธ ์

 TFEX 
 

เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
 

 TFEX 
 

การซื้อขาย 
หน่วยลงทุน 

 Fund Mart เลขทีบ่ญัช.ี.....……  Fund Mart 

การยมืและใหย้มื
หลกัทรพัย ์

 SBL เลขทีบ่ญัช.ี.....……  SBL 

การออม 
หลกัทรพัย ์
 

 Easy Wealth Builder  
      ทุกวนัที ่5   ของเดอืน 
      ทุกวนัที ่15  ของเดอืน           
      ทุกวนัที ่25  ของเดอืน 
           

 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 

 Easy Wealth Builder 
  
  วนัที ่5   ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 
  วนัที ่15  ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 
  วนัที ่25  ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 

หลกัทรพัยท์ีซ่ื้อ / จ านวนเงนิ 
 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 

ธุรกรรมอื่น  ................................. 
 ................................ 

เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 

 ................................. 
 ................................ 

เหตุผลและความจ าเป็นทีข่อเพิม่เตมิประเภทบญัช ี(ระบุไดม้ากกว่า 1 รายการ) 
 ตอ้งการเพิม่ช่องทางการลงทุน     ตอ้งการท าธุรกรรมเพิม่เตมิ 
 ตอ้งการใหม้ผีูแ้นะน าการลงทุน/เจา้หน้าทีก่ารตลาด เพือ่ดแูลการลงทุน มากกว่า 1 ท่าน 
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................................................      
ช่องทางการซื้อขาย บญัชทีีข่อเพิม่เตมิ 
 ผ่านผูแ้นะน าการลงทุน /เจา้หน้าทีก่ารตลาด      
 ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต /ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบุ Email Address..........................................................................................      
ช่องการท าธุรกรรมเกีย่วกบัสญัญา บญัชทีีข่อเพิม่เตมิ 
 ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต /ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
กรณลีกูคา้ไมป่ระสงคด์ าเนินการผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต/ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัจะใชร้ปูแบบหรอืวธิกีารตามทีบ่รษิทัก าหนด 
ลกูคา้บญัชอีอมหุน้ (Easy Wealth Builder)  บรษิทัก าหนดใหด้ าเนินการผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต/ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เท่านัน้ 



เง่ือนไขข้อตกลงและค ำรบัรองของลกูค้ำ 
1. ลูกค้าตกลงและยอมรบัที่จะปฏบิตัิตามเงื่อนไขของสญัญาตามประเภทบญัชทีี่ขอเปิดเพิม่เติมทุกประการและให้ถือว่าแบบค าขอเพิม่เติม

ประเภทบญัชฉีบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาดงักล่าวดว้ย 
2. ลกูคา้ตกลงและยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามประกาศ กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั ทีอ่อกโดยบรษิทั หน่วยงานควบคุมก ากบัดูแลธุรกจิหลกัทรพัย ์

เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย เป็นต้น 
โดยไม่ค านึงถงึว่าประกาศ กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั ดงักล่าวจะมขีึน้ก่อนหรอืในขณะทีลู่กคา้ท าแบบค าขอเพิม่เตมิประเภทบญัชฉีบบันี้ 
หรอืทีจ่ะมขี ึน้ต่อไปในอนาคต และใหร้วมถงึการใหบ้รกิารประเภทอื่นของบรษิทัทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ หรอืทีจ่ะมต่ีอไปในภายหน้า โดยใหถ้อืว่า
มผีลผูกพนัลูกค้านับแต่วนัที่ลงนามแบบค าขอเพิม่เติมประเภทบญัชฉีบบันี้ ทัง้นี้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ ลูกค้าตกลงยนิยอมเป็น
ผูร้บัผดิชอบทัง้สิน้ 

3. เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและยบัยัง้การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม หรอืพฤตกิรรมการลงทุนหรอืท าธุรกรรมทีไ่มเ่หมาะสม ลกูคา้ตกลงว่า 
(1)  ลูกค้ายนิยอมที่จะแจง้และจดัหาขอ้มูลดงันี้ พร้อมทัง้จดัท าค าชี้แจงเพื่ออธบิายรายละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้มูลดงักล่าวให้แก่บรษิัท ตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ ส านักหกับญัช ีหรอืส านักงาน กลต. เมือ่รอ้งขอหรอืเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานดงักล่าวก าหนด 

 (ก)  ขอ้มลูทีส่ามารถระบุความมตีวัตนทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้และผูร้บัประโยชน์จากการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้ทุกรายทุกทอด 
 (ข)  วตัถุประสงคใ์นการซื้อขายของลกูคา้ 
 (ค)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการซื้อขายของลกูคา้ 
 (ง)  ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการสัง่ซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรอืหลายทอดผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)  

ลกูคา้ยนิยอมทีจ่ะแจง้ จดัหา และจดัท าค าชี้แจงเกีย่วกบัขอ้มลูตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนัน้ทุกรายและทุกทอด  ทัง้นี้ เฉพาะทีลู่กคา้รู้
หรอืควรรูเ้นื่องจากการเป็นผูด้ าเนินการเช่นนัน้ 
    (2)  ลกูคา้ยนิยอมใหบ้รษิทังดใหบ้รกิารเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัลกูคา้เป็นการชัว่คราว ปิดบญัชซีื้อขาย จ ากดัการซื้อขาย 
และด าเนินการอื่นใดเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้ได้ แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ส านกัหกับญัชหีรอืส านกังาน กลต. ในกรณทีีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

 (ก)  การซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้มหีรอืน่าจะมผีลกระทบต่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
หรอืท าใหห้รอืน่าจะท าใหร้าคาของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนไมต่รงต่อสภาพปกตขิองตลาด 

 (ข)  ลกูคา้มพีฤตกิรรมการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีไ่มเ่หมาะสมหรอือาจฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 (ค)  ลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จดัหาข้อมูล หรอืจดัท าค าชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดใน

สาระส าคญั 
4.   ลกูคา้ตกลงยอมรบัว่าในกรณทีีล่กูคา้ขอเพิม่เตมิประเภทบญัช ียนิยอมใหบ้รษิทัน าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ในฐานขอ้มลูของบรษิทั ประกอบ

ในการพจิารณาเพิม่เตมิประเภทบญัช ีโดยลกูคา้ตรวจสอบแลว้และขอยนืยนัว่าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 

                   ลงช่ือ............................................................................................ลูกค้ำ 
                                              (..........................................................................................) 
 

ส ำหรบัพนักงำน/เจ้ำหน้ำท่ี CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
อ้ำงอิงข้อมลูตำมบญัชีลกูค้ำเลขท่ี........................................... 
การตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารเบือ้งตน้ 
 ตรวจสอบลายมอืชือ่ลกูคา้ถูกตอ้ง 
 ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 เอกสารประกอบอืน่ (ระบุ).................................................... 
     ......................................................................................... 
      
ลงชือ่.................................................................ผูแ้นะน าการลงทุน                       
       (..............................................................) 
ฝา่ย/หน่วยงาน……………………………………………….………. 
Trader ID..................................................................................... 
สาขา...........................................รหสัสาขา……………………… 

วนัที.่........................................................................................ 

รำยกำรอนุมติั /ควำมเหน็เพ่ิมเติม 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
ลงชือ่…………………………………………………………………… 
       (.........................................................................................) 
ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการสาขา............................................................ 
              หวัหน้าทมี................................................................. 
              ระบุ........................................................................... 
วนัที.่................................................................................................ 




