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Customer 

Name 

Mr.   Miss   Mrs.   Co.,Ltd   Plc.   Partnership 

www.poems.in.th 

Email address for the purpose of receiving e-Documents             อีเมล์เพื่อการรับเอกสารยืนยันการซื้อขายและข้อมูลข่าวสารจากบริษัท 

Email 
Address 

 

ชื่อลูกค้า 

 
นาย  นาง   นาวสาว   บริษัทจ ากัด    มหาชนจ ากัด   ห้างหุ้นส่วน        (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 



 

 

บนัทกึขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

เอกสารเปดิเผยขอ้มลูความเสีย่งเกีย่วกบัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในตา่งประเทศ 

           

        บันทึกน้ีท าที่ บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าฉบับน้ี (“บันทึก”) ได้ท าขึ้น ณ วันที_่____________ เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขาย 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญา”) ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟลิลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กับ _______________________________________(“ลูกค้า”) 
 

โดยลกูค้ามีความประสงค์ที่จะเป็นลูกค้าของบริษัท โดยขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตกลงที่จะแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน

นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้า โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
 

โดยเว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกน้ี ให้ใช้ค านิยามศัพท์ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา และ  
 

โดยที่ตามข้อก าหนดของข้อ 2.3 แห่งสัญญาน้ันให้ถือว่าบันทึกฉบับน้ีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาและถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาโดยที่ลูกค้าตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดและ

เง่ือนไขของสัญญารวมทั้งข้อก าหนดและเง่ือนไขของบันทึกฉบับน้ีในการส่ังซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัท 

 

เงือ่นไขทัว่ไปเกีย่วกบัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในตา่งประเทศ 

1. ลูกค้าทราบว่า ลกูค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฏหมายควบคุมการแลกเปลี่ยน

เงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจดัสรรวงเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดทรัพย์(กลต.) ก่อนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ 

2. ลูกค้าตกลงที่จะวางเงินกับบริษัทก่อนส่งค าส่ังซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อรอโอนไปต่างประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลกูค้า

ในอัตราที่บริษัทก าหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการค านวณ และการช าระดอกเบี้ยตามข้อก าหนดของบริษัทโดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ใน

ขณะเดียวกันเงินของลูกค้าในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 

3. ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในต่างประเทศ  เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเพื่อบัญชีลูกค้า  ลกูค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งผู้ดูแล

รักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทย ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน และ/หรือบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในต่างประเทศ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่

บริษัทไม่จ าเป็นต้องแจ้งใหลูกค้าทราบล่วงหน้า ลกูค้าตกลงที่จะเป็นผู้ชดใช้ให้กับบริษัทส าหรับค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ท าการช าระไปเพื่อการดูแลรกัษาทรัพย์สินของลกูค้า  ลูกค้า

ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลกูค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายสัญญาลว่งหน้าในต่างประเทศน้ัน 

4. ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการการโอนเงินต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับการ

ยินยอมจากลกูค้าก่อน ลกูค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการโอนเงินโดยยินยอมให้บริษัทหักจากเงินที่ลกูค้าได้น ามาวางน้ัน 

5. ลูกค้าตกลงว่าเงินของลกูค้าที่อยู่ในต่างประเทศจะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินต่างประเทศกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุมัติ  โดยในกรณีที่ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่

วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เน่ืองจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการช าระราคาค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าใดๆ ลูกค้า

ยินยอม ให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อช าระราคาค่าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ได้บอกกล่าว

ไว้หรือได้รับการ ยินยอมจากลูกค้าก่อน 

6. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายต่างประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในต่างประเทศให้กับ กลต.และ ธปท. หรอืหน่วยงานก ากับ

ดูแลของประเทศที่ลูกค้าไปลงทุน ตามกฏเกณฑ์ที่ไดก้ าหนด 

7. ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินหลกัประกันในบัญชีไม่เพียงพอ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทท าการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้า โดยบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อผลขาดทุนจาก

การปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกลา่ว โดยเพื่อประโยชน์แห่งข้อ7 นี้ ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดเกีย่วกับหลักประกันดงัต่อไปน้ี 

7.1 ลูกค้าตกลงวางหลกัประกันไวก้ับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละประเภท ตามกฏระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง และตามที่บริษัทประกาศก าหนด 

7.2 ลูกค้าต้องวางหลกัประกันมีมลูค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลกัประกันเริ่มต้น ภายใต้เง่ือนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศก าหนด 

7.3 บริษัทจะค านวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลกัประกันที่ลกูค้าวางกับบริษัท ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง ตามแนวทางที่กฏระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

ก าหนด อย่างน้อยในทุกส้ินวันท าการ หรือตามที่บริษัทประกาศก าหนด 

7.4 ลูกค้าตกลงด ารงหลกัประกันรกัษาสภาพให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศก าหนด หากหลกัประกันของลกูค้ามีมลูค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลกัประกันรักษา

สภาพ ณ ส้ินวัน ท าการใดๆ ลกูค้าต้องน าหลักประกันมาวางเป็นหลกัประกันเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่าหลกัประกันเริ่มต้น โดยลกูค้าต้อง

วางหลกัประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่บริษัทประกาศก าหนด 

8. ลูกค้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ลูกค้าจะไปลงทุน 

9. ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกับการด าเนินการดังต่อไปน้ี: 

9.1 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการโอนเงินหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลกูค้าได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายลว่งหน้าในต่างประเทศ(บัญชีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าของลกูค้า)ไปยังบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลกูค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ต่างประเทศในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดไวก้บับริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์(ประเภท Private Fund) ของลกูค้าที่ได้เปิดไว้

และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลกัทรัพย์อื่นในประเทศไทย 

9.2 การลงทุนของลกูค้าต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่นเงินตราตามกฏหมายควบคุมการแลกเปลีย่นเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง(หากมี)เป็นครั้งคราว 

9.3 ลูกค้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้า และมิได้เป็นเงินที่ท าการกู้ยืมมาแต่อย่างใด 

9.4 บริษัทจะเก็บเงินที่ได้รับจากการปิดสัญญา ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็น

ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทกุประการ เมื่อมกีารโอนเงินดังกล่าวเข้ามาประเทศไทย โดยลกูค้าต้องด าเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อค านวณภาษีต่อ

กรรมสรรพากรด้วยตนเอง 

9.5 การลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศอยู่ใต้กฏเกณฑ์ของกฏหมายไทย โดยกฏเกณฑด์ังกล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้เปน็ครั้งคราว 
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10. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งเงินได้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าในต่างประเทศตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแตก่รณี ตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร 

11. ลูกค้าตกลงว่ากรณลีูกค้าประสงค์ที่จะท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้าจะท าการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง 

12. ลูกค้ารับทราบและให้ค ายินยอมว่าทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้า และถือครองไว้โดยเหตุผลใดๆ ก็ได้ บริษัทอาจจะท าการถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus 

Account เพื่อลูกค้า ซึ่งเอกสารสัญญาซื้อขายลว่งหน้า และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลกูค้าแต่ละรายได้ ซึ่งลูกคา้อาจจะเห็นว่าไม่

เหมาะสมหรือาจจะมีผลต่อการให้ความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะท าการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้า ภายใต้บัญชี Omnibus 

Account จากทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท 

 

วธิกีารรบัส่งเอกสารจากบรษิทั 

13. ผลผูกพันและการบังคับใช้กฏหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแกไ้ขใดๆของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงกฏหมายฉบบัอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

14. “ข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โทรเลขเท

เล๊กซ์ หรือ โทรสาร 

15. “เอกสาร” ทีลู่กค้ายินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) แกลู่กค้า รวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยู่เพียงใบยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้า / เอกสารช าระราคา / 

ฐานะทางการเงิน / ใบก ากับภาษี / ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ ประกาศบริษัท จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น 

16. ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (Email) ตามที่ลูกค้าแจ้งไวก้ับบริษัท 

17. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งใหบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อกัษร หรือแจ้งผ่านฟังก์ชั่น E-Document Setting บนเว็บไซค์ POEMS ในทันทีที่ลูกค้ามกีารเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์

ของตน (Email Address) 

18. ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือ ส าเนาเอกสารใดๆ ให้แก่ลกูค้าเป็นคราวๆได้ ลกูค้าทราบและตกลงที่จะช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใน

การออกเอกสารเหล่าน้ัน 

19. ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งความเส่ียง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก ่(แต่ไม่จ ากดัอยู่เพียง) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง 

การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรก หรือถกูเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลกูค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาลว่งรู้ข้อมูลใดๆ การ

ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมลูประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เน่ืองจากข้อจ ากัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการส่ือสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากทั่วโลก ทั้งน้ี ลกูค้า

เข้าใจและยอมรับ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตดุังกล่าว และการท่ีบริษัทให้บริการแกล่กูค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ มไิด้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทสามารถป้องกันความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้ 

20. ลูกค้าทราบและตกลงว่าลกูค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งน้ี หากลกูค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถกูต้องของขอ้มูลในเอกสารใดๆ

ภายใน 3 วันท าการ นับจากเวลาทีลู่กค้าได้รบัเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email Address) ของลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียด

ที่ปรากฏในเอกสารน้ัน และให้ถือว่าบริษัทได้กระท าการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว 

21. แบบเปดิเผยแสดงความเสีย่งจากการลงทนุซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในตา่งประเทศ 

การลงทุนในต่างประเทศมีความเส่ียง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังน้ันก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมลูความเส่ียง

ฉบับน้ีอย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงฉบับน้ีแสดงถึงความเส่ียงที่ส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ อย่งไรก็ตาม เอกสารข้อมลูความเส่ียงฉบับน้ีมิได้แสดงถึง

ความเส่ียงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในต่างประเทศ ดังน้ัน จึงอาจมีปัจจัยหรือความเส่ียงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะน้ีหรือเป็นความเส่ียงที่พิจารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็น

สาระส าคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเส่ียงที่มีความส าคัญในอนาคตได้ 

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงฉบับน้ีมิใช่เอกสารท่ีให้ค าแนะน าในทางธุรกิจ กฏหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลกูค้าควรปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ 

ดังน้ัน ลูกค้าไม่ควรลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจ

ลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมตน 

21.1 ความเสีย่งทัว่ไปในการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ลกูค้าที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศมีความเส่ียงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งน้ีอาจมีเหตุการณ์

ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานรัฐ สภาวะเศรษฐกิจและการเมอืงทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดจนเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าน เป็นต้น ซึ่งเหตุกาณ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าได ้

21.2 ความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัการตลาดและความผนัผวนของราคา สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ท าการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาด

ซื้อขายล่วงหน้า หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า (รวมเรียกว่า “ตลาดซื้อขายล่วงหน้า”) ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฏหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากประเทศ

ไทยอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ีตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดลุพินิจระงับหรือจ ากัดการซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเป็นครั้งคราว ดังน้ัน

การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ าหรือการเกิดขึ้นของเหตกุารณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ 

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าเองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่าน้ี อาจ

ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ นอกจากน้ี ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีล่งทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาตราสารอนุพันธ์ 

อาจท าให้ลูกค้าต้องช าระเงินหรือด าเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรก เพื่อครอบคลุมหลกัประกันเริ่มต้น หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือ

ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

21.3 ความเสีย่งที่เกีย่วกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งค าส่ังซื้อขาย การส่งมอบ และการช าระราคาและ/หรือสินค้าในตลาดซื้อ

ขายลว่งหน้าในต่างประเทศ ซึ่งกฏหมายและระเบียบของตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่มีการท าธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือน

การท าธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการช าระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจมกีารพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมี

มาตรฐานต่ ากว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกับการช าระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายลว่งหน้าและ/หรือสินค้าอาจสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว ้นอกจากน้ี เน่ืองจากระบบการช าระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้าระหว่างประเทศไทยกับ

ต่างประเทศหรือระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทยกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการช าระ

ราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้าอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเส่ียงต่อการ

ทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในเง่ือนไขและกระบวนการในการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้าตลอดจนการช าระคืนเงินทุน และ

ปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฏหมาย 

2 

 



 

21.4 ความเสีย่งที่เกีย่วกบักฏหมายหรอืระเบยีบทีใ่ชบ้ังคบั เน่ืองจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ออกสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีส านักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฏหมายหรือ

ระเบียบที่แตกต่างกัน   การลงทุนในต่างประเทศต่างๆหรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจ ากัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างออกไปตามกฏหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่ง

ข้อจ ากดัหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถงึการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นก่อนการลงทุน ข้อจ ากดัการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท   การขอ

อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อน าเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ลูกค้าต่างชาติที่ได้รับจากการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเกบ็ภาษีที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าของลูกค้าต่างชาติ นอกจากน้ี กฏหมายและระเบยีบ ในประเทศเหล่าน้ันอาจมีความไม่ชัดเจน  และอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งใน

ประเทศดังกล่าว  ซึ่งอาจตีความกฏหมายหรอืระเบียบเหล่าน้ันในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่างๆดังกล่าว อาจมกีารออกกฏหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว   ซึ่งท าให้เกิดความ

ไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตเน้ือหาของกฏหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่  ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจ ากัดและควบคุมที่ไดก้ล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 

ในบางประเทศอาจมีความคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในฐานะผู้ถือสัญญาซื้อขายลว่งหน้าไว้อย่างจ ากัดหรือน้อยมาก  ซึ่งรวมสิทธิในการฟ้องร้องด าเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามค า

พิพากษา  นอกจากน้ีความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป  ซึ่งอาจท าให้ลกูค้าประสบปัญหาในการด าเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ  

อีกทั้ง ในกรณีลกูค้าได้รับค าพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหน่ึงแต่ลูกค้าอาจต้องด าเนินการให้มีการบังคับตามพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ท าการลงทุน หรือในประเทศของผู้ออก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก็มิไดม้ีหลักประกันใดๆว่าศาลของประเทศน้ันๆจะด าเนินการบังคับคดีตามพิพากษาที่ได้รับ 

21.5 ความเสีย่งที่เกีย่วกบัสภาพคลอ่งของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ แมว้่าลกูค้าจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่ได้มีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่

ตลาดสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในบางประเทศอาจจะมีขนาดเลก็และไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าที่มิได้ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็อาจไม่

มีสภาพคล่องเท่าที่ควร นอกจากน้ีสภาพคลอ่งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศอาจขึ้นอยู่ปัจจัยอื่น เช่น ลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เง่ือนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า(เช่น จ านวนขั้นต่ าที่สามารถซื้อขายได้) รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ันตั้งอยู่ ดังน้ัน สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลด

ความสามารถของลูกค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อหรือขายหรือด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกบัสัญญาซื้อขายลว่งหน้าน้ันหรือาจท าให้ การซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในราคาที่ต้องการหรือน่า

พอใจ หรือในจ านวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก 

21.6 ความเสีย่งที่เกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากการลงทุนและ/หรือการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในต่างประเทศมีการช าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากความเส่ียงที่เกิดจากอัตราแลกเปลีย่น โดยลกูค้าอาจมีความ

เส่ียงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกลา่วมีการเปลีย่นแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลคา่เงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  หรืออาจเกดิขึ้นอยา่งถาวร 

นอกจากน้ีหากเกดิการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ทีลู่กค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว 

21.7 ความเสีย่งที่เกีย่วกบัความนา่เชือ่ของคูส่ญัญา ลกูค้าอาจมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  ซึ่งรวมถึงผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่ลูกค้าได้

ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดสัญญาซื้อขายลว่งหน้าก็ตาม) โดยลกูค้าอาจมีความเส่ียงที่อาจสูญเงินที่ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงหรือผู้

ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมหีน้ีสินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะช าระหน้ีหรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการช าระ

เงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ 

21.8 ความเสีย่งที่เกีย่วกบัการปฏบิตัติามค าสั่งซือ้หรอืขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้หรอืค าสัง่อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของลกูคา้ “บริษัท” ในฐานะนายหน้าการซื้อขายหรือลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ อาจไม่สามารถด าเนินการซื้อหรือขายหรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในต่างประเทศตามส่ังของลูกค้าได้ในบางกรณีซึ่งรวมถึง

กรณีที่สภาพตลาดที่ไม่เอื้ออ านวย  หรือไมส่ามารถจับคู่ราคาตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือการถูกจ ากดัโดยกฏหมายหรือกฏเกณฑข์องตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหน่วยงานอื่นใดใน

ประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัทฯไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ อาจท าให้ผูล้งทุนเกิดผลขาดทุน หรือความเส่ียงอื่นใดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศได้ 

21.9 ความเสีย่งที่เกีย่วกบัการลงทนุในของผูล้งทนุเอง การตัดสินใจในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าในต่างประเทศเป็นการตัดสินใจของลกูค้าเอง บริษัทฯ มิไดด้ าเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษา

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ขอวลกูค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ 

ธุรกิจสถานะทางการเงิน  และผลประกอบการของผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือขอข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

ลูกค้าจะท าการลงทุนตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฏหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน  

และราคาสินค้าหนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นอย่างดีแล้ว ดังน้ัน ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเส่ียง ทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแล

ผลประโยชน์ให้แก่ลกูค้า อกีทั้งไม่มีความรับผิดชอบและความรับผดิใดๆ  ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว 

 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุนขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารการเปิดเผยข้อมลูความเส่ียงฉบับน้ีโดยละเอียดถี่ถ้วนแลว้ และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าสามารถและพร้มที่จะรับความเส่ียงที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้นทั้งปวง 

 

22. การผดิสญัญา และการเลกิสญัญา ในกรณีที่การบอกเลกิบันทึกฉบับน้ีจากการผิดขอ้ก าหนดของบันทักฉบับน้ี หรือโดยเหตุอื่นใด หรือในกรณีที่มกีารเลิกสัญญาโดยเหตุใด ให้ถือว่าบันทึก

ฉบับน้ีส้ินสุดลงทันทีโดยเพื่อประโยชน์ของข้อน้ีให้น าข้อก าหนด 9 แห่งสัญญาฉบับน้ีใช้โดยอนุโลม 
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ลงนาม x................................................................................................  ลูกค้า 

(     ) 

วันที่ ............................................................. 

ลงนาม x................................................................................................  ผู้มีอ านาจลงนาม 

                 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟลิลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

                      วันที ่............................................................. 

ลงนาม x................................................................................................  พยาน 

(     ) 

วันที่ ............................................................. 



 

 

หลกัประกนั 

หลกัประกันที่ใช้ส าหรับแต่ละสัญญาจะเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ กรณีที่มกีารเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมสินค้า หรืออัตราค่าธรรมเนียมและอัตราการวางหลกัประกันส าหรับสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราหลกัประกันแต่ละสัญญาได้จากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.poems.in.th) 

 

การเรยีกใหว้างหลกัประกนัเพิม่ 

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ ากว่า MM แต่สูงกว่าระดับบังคับล้างฐานะ ลกูค้าจะไม่สามารถเปิดสถานะสัญญาใหม่ได้ และจะต้องน าเงินมาวางเพิ่มให้กลับไปสู่ระดับ IM ภายในเวลา 15.00น. ของ

วันท าการถัดไป (T+1) หากลกูค้าไม่น าเงินมาวางภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะบังคับปิดสถานะสัญญาของลกูค้าบางส่วน หรือทั้งหมด ภายในเวลา 12.30น. ของอกีวันท าการถัดไป (T+2) เพื่อรักษา

ระดับหลกัประกันของลกูค้าให้ไม่ต่ ากว่าระดบั IM ซึ่งค านวณ ณ ส้ินวัน T หรือ T+1 แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า และลกูค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมากกว่าจ านวนเงินวาง

ประกันทั้งหมดทีลู่กค้าได้วางไว้และลกูค้าต้องช าระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มให้แก่บริษัท ภายในวันท าการถัดไป ทั้งน้ีหากในวันท าการท่ี T+1 มูลค่าของหลกัประกันเพิ่มขึ้นจนท าให้มูลค่าบังคับผิดสถานะลดลง 

บริษัทจะใช้ยอด ณ ส้ินวันที่ T+1  น ามาบังคับปิดสถานะในวันที่ T+2 อย่างไรก็ด ีลกูคา้จะต้องวางเงินประกันเพิ่มเข้ามาเท่ากับส่วนลดของมลูค่าบังคับขายที่เกิดขึ้นในวันท าการท่ี T+2 มิฉะน้ันจะไม่

สามารถเปิดสถานะเพิ่มได้อีก บริษัทจะพยายามจนถึงที่สุดในการแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบถึงการวางหลักประกันเพิ่มทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ และลกูค้าจะต้องมกีารปรับปรุงข้อมูลการติดต่อลกูค้าให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ  บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปิดสถานะสัญญาขอวลกูค้าโดยไม่ต้องแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้า ในกรณีหลกัประกันของลูกค้าลดลงมาต่ ากว่าระดับ 20% ของ IM หรือกรณีทีลู่กค้าผดินัด

วางหลกัประกันเพิ่มภายในวันที่ T+2  แล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงจะเกิดขึ้นก่อน 

 

Intra-day Force Close-out 

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้าลดลงต่ ากว่าระดับ  FM หรือ ลดลงต่ ากว่า 20% ของ IM ในช่วงเวลาท าการซื้อขายระหว่างวัน บริษัทอาจเรียกให้ลกูค้าน าเงินมาวางเป็นหลักประกนัเพิ่ม หรือปิดสถานะ

สัญญาของลกูค้าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อรักษาระดับเงินประกันให้ไม่ต่ ากว่า IM โดยลกูค้าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงนับจากบริษัทแจ้ง หรือก่อนตลาดปดิท าการซื้อขายแล้วแต่อย่างใด

อย่างหน่ึงที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า หากลกูค้าไม่น าเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน หรือปดิสถานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะท าการปดิสถานะสัญญาของลกูค้าบางส่วน

หรือทั้งหมดภายในวันท าการน้ันๆ(T) โดยลกูค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกดิขึ้นทั้งจ านวน ซึ่งอาจจะมากกว่าจ านวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลกูค้าไดว้างไว้ และลกูค้าต้องช าระยอดเงินดังกล่าว

เพิม่เติมให้แก่บริษัทภายในวันท าการถัดไป 

บริษัทจะพยายามจนถึงที่สุดในการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบถึงการวางหลกัประกันเพิ่มทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ และลกูค้าจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อลกูค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะสัญญาของลูกคา้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้า ในกรณทีี่หลกัประกันของลกูค้าลดลงมาต่ ากว่า ระดบั 20% ของ IM หรือกรณีที่ลกูค้าผิดนัดวางหลักประกันเพิ่มภายใน

วันที่ T+2 แล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงจะเกิดขึน้ก่อน 

 

First Notice Day (FND) 

First Notice Day คือ วันแรกของการประกาศแจ้งเตือนการส่งมอบสินค้าจริงตามเง่ือนไขของสัญญา โดยวันดังกล่าวจะแตกต่างกนัไปตามประเภทสินค้าและตลาดซื้อขาย และหากลกูค้ายังคงมีสถานะ

สัญญาดังกล่าวอยู่ ลกูค้าจะต้องท าการปิดสถานะก่อนวัน First Notice Day ตามกฏระเบียบ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของลกูค้าในการติดตามตรวจสอบวัน FND ของแต่ละสัญญา และลกูค้า

จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส าหรับการส่งมอบจริง หากต้องมกีารส่งสอบสินค้า โดยบริษัทฯ จะพยายามอยา่งดีที่สุดในการส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าผ่านทางอีเมล์ ดังน้ี 

1. แจ้งเตือนครั้งแรก  : 5 วันท าการก่อนวัน FND  

2. แจ้งเตือนครั้งที่สอง : 3 วันท าการก่อนวัน FND 

ในกรณท่ีีลูกค้าไม่ได้ท าการปดิสถานะ ภายในเวลา 17.30น. ก่อนวัน FND 2 วันท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะให้ลูกค้าเพื่อป้องกันการส่งมอบสินค้า 

 

ดอกเบีย้จา่ยส าหรบัเงนิประกนัทีต่ดิลบ 

ลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีเงินสกุลดังกล่าวเพียงพอส าหรับการเปิดสถานะสัญญา เพื่อน าไปเป็นเงินประกันเริ่มต้น (IM) ส าหรับการซื้อขาย หากในกรณีที่ลูกค้ามีเงินสกุล

ดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับการซื้อขาย ลกูคา้ต้องจ่ายดอกเบี้ยส าหรับเงินประกันที่ติดลบ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะคิดจากลกูค้าส าหรับเงินประกันที่ติดลบได้ที่เว็บไซตข์อง

บริษัทฯ (www.poems.in.th) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศในช่วงเวลาท าการ 9.00-17.30น. 

 

การเรยีกหลกัประกนัจากความเสีย่งรวมพอรต์โฟลโิอ (SPAN Margin) 

Standard Portfolio Analysis of Risk (or “SPAN”) คือ ระบบการค านวณเงินประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชั่น 

1) การเรียกหลกัประกันจากความเส่ียงรวมพอร์ตโฟลิโอ (SPAN) คือ วิธีค านวณหลกัประกันที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับสัญญา Futures และ Options โดยค านวณจากโอกาสขาดทนุจากอนุพันธ์

ที่ถืออยู่และก าหนดค่าน้ีให้เป็นหลกัประกันขัน้ต้นที่ลูกค้าจ าเป็นต้องวางไว้เมื่อมีสถานะในพอร์ตโฟลิโอ SPAN จะเรียกหลกัประกันเฉพาะสถานะความเส่ียงที่หักกลบไม่ได้เท่าน้ันซึ่งช่วยให้การใช้

หลกัประกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) SPAN Margin อาจมีค่าต่ ากว่า หลกัประกนัขั้นต้น โดยมีการค านวณหลังตลาดปดิการซื้อขายและจะไม่มกีารค านวณ SPAN ในระหว่างวัน 

3) SPAN Margin จะแสดงผลในใบยืนยันการซื้อขายต่อเมื่อการถือครองสัญญาเป็นไปตามเง่ือนไขของSPAN  เท่าน้ัน โดย SPAN Margin ที่ค านวณได้อาจต่างจากหลกัประกันขั้นตน้ (IM) 

ของบริษัท 

 

FACT SHEET 

 



 

 

Commission 

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายของแต่ละสัญญา เป็นไปตามประกาศที่บริษัทฯ ก าหนด ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th) 

 

ระบบการซือ้ขายอเิลค็ทรอนกิส ์(Electronic Brokering Facilities: EBF) 

(1) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาและจัดเก็บหมายเลขผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน และ/หรอืรหัส PIN ที่ทางบริษัทออกให้ไว้ในที่ที่ปลอดภัย 

นอกจากน้ี ลกูค้าขอรับผิดชอบต่อค าส่ังซื้อขายต่างๆ กับทางบริษัทผ่านทางระบบซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ (EBF) 

(2) ในการส่งค าส่ังซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ (EBF) น้ันลูกค้าตกลงว่า บริษัทได้รับค าส่ังซื้อขายของลกูค้าแล้วก็ต่อเมือ่บริษัทส่งข้อความยืนยันกลับไปยังลกูค้าผา่นระบบการซื้อ

ขายอิเล็คทรอนิกส์แล้วว่า บริษัทได้รับค าส่ังซื้อขายของลกูค้าแล้ว รวมถึงแจ้งลกูค้าว่าค าส่ังดังกล่าวได้รับการด าเนินการ หรือไม่ได้รับการด าเนินการแล้วน้ัน ข้อความยืนยันค าส่ังซื้อขาย

ดังกล่าว ซึ่งออกโดยทางบริษัทน้ันจะถือว่าลกูค้าได้รับทราบแล้ว และตกัมีผลผกูพันลกูคา้ แม้ว่าในความเป็นจริงลูกค้าไม่ได้รับข้อความยืนยันค าส่ังซื้อขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

(3) ลูกค้าไม่มีสิทธิ และห้ามท าซ้ า ส่งต่อ เผยแพร่ จัดจ าหน่าย แจกจ่าย จัดพิมพ์ ถ่ายทอด เวียนต่อ และ/หรือท าประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเป็นอย่างอื่น 

ข้อมลู และ/หรือ รายงานที่ได้รับจาก หรือผา่นระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ (EBF) เว้นเสียแต่ว่าได้รับค ายินยอมจากทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน ทัง้น้ี บริษัทจะไมใ่ช้ข้อมูล และ/

หรือรายงานดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วย หรือผิดกฏหมายทั้งมวล 

(4) ในการขอใช้ระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ (EBF) น้ัน ลูกค้ายอมรับ และรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์อย่างอื่นในข้อมูล และรายงานที่มีอยู่

ใน หรือออกโดยระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ (EBF) น้ัน รวมถึงระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์(EBF) เองน้ัน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 

ด้วยเหตุน้ี ลกูค้าตกลงไมด่ าเนินการใดๆก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืน หรือลว่งละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และจะด าเนินการตามที่เห็นสมควรทั้งหลายเพื่อรักษาและปกป้องสิทธิ

ดังกล่าว 

(5) บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ลกูค้าได้รับ หรือเกิดจากลูกค้า อันเน่ืองมาจากการท่ีลกูค้าไม่สามารถเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ (EBF) ไม่ว่าดว้ยเหตุผลประการใด

ก็ตาม หรือข้อผดิพลาด ข้อบกพร่อง การไม่สามารถท างานได้อย่างปกติ หรือความล้มเหลวใดๆ ขอวระบบ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดขอวระบบ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือการหยุดชะงัก 

หรือล่าช้าในการตอบกลับของระบบอิเล็คทรอนิกส์ (EBF) ซึ่งเป็นผลจาก หรือเกิดจากการซ่อมแซม หรือบ ารุงรักษาระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ใดๆ ก็ตาม ความเสียหาย การท าลาย 

การหยดุท างาน หรือข้อบกพร่องในเชิงกลศาสตร์ หรืออื่นใดก็ตามที่ส่งผลให้ระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ (EBF) หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบดังกล่าวท างานผิดปกติ หรือเกิดความ

เสียหายต่อระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ดังกล่าว หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบดังกล่าว หรือท าให้บริษัท เจ้าหน้าที่ของบริษัท พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รับค าส่ังหรือค า

ส่ังซื้อขายจากลกูค้า แม้ว่าระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ได้รับค าส่ัง หรือค าส่ังซื้อขายนั้น หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม 

(6) บริษัทจะไม่รับผิด และจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่ลกูค้าอาจได้รับ อันเน่ืองมาจากการกระท าใดๆ ของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ในการด าเนินหน้าที่ดูแลตรวจ

ตรา หรือก ากับดูแลบริษัท ทั้งน้ี ลูกค้าอนุญาตให้บริษัท และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลเข้าตรวจสอบเครื่องปลายทางที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ดังกล่าวตามที่บริษัท และ/

หรือหน่วยงานก ากับดูแลร้องขอและลกูค้าจะให้ความร่วมมอืในการตอบค าถามต่างๆของบริษัท และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวขอ้งกับประเด็นต่างๆ ในระบบการซื้อขายอิเล็คทรอกนิกส์ 

(7) นอกจากน้ี ลกูค้าตกลงว่าในกรณีที่ลูกค้าไมม่ีการซื้อขายเกินกว่าหน่ึงเดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ดังกล่าว หรือหากลกูค้าประสงค์ที่

จะรักษาสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ ลกูค้าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเข้าใช้ระบบดังกล่าวในอัตรา 1,500 บาทต่อเดือน (หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตรา

ค่าธรรมเนียมเข้าใช้ระบบในเวลาใดเวลาหน่ึง) 

 

กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฏหมาย ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้า

สามารถตรวจสอบได้จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.poems.in.th) 

 

ข้าพเจ้าได้รับทราบการอธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับเง่ือนไขและวิธกีารลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศแล้ว จึงไดล้งนามรับทราบตามน้ี  

FACT SHEET 

 

ลงนาม x................................................................................................  ลูกค้า 

(     ) 



ปรับปรุง 21/05/2019 

 

    
   วันที่ Date……………………..……………… 

ช่ือ.........………………………………………………………………………………………………………….…………….......  บัญชีเลขที่……………………..……………… 
(Name)                                                                                                                                                            (Account Number)  
มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ดังต่อไปนี้ Request to change my information as follows :  

ท าเครื่องหมาย   ในข้อท่ีต้องการแก้ไขและกรอกรายละเอียดด้านล่าง (Please specified  in the column needing changing) 
 1.เปลี่ยนแปลงช่ือ และ/หรือ นามสกุล  
        Change of Name/Surname  

โปรดแนบ เอกสารการเปลี่ยนช่ือ หรือ นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง  
Please attach a signed certified true copy of the name-change document and your new ID Card* 

 2.เปลี่ยนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า)    
Change existing signature  

หมายเหตุ : นิติบุคคลท่ีมีผู้มีอ านาจลงนามมากกว่า 1 ท่าน กรุณาใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและKYC  
Remark : Corporate client, if there’s more than 1 authorized, please use the specimen signature card/KYC* 

 

 3.เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร 
  Change Bank Account 

 ธนาคารหลัก (Main Bank)          ธนาคารส ารอง (Alternate bank)         ธนาคารส าหรับรับเงินปันผล (E-Dividend)  
กรุณาแนบส าเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ปรากฏช่ือบัญชี เลขที่บัญชีพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องและหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
Please attach 1. A signed certified true copy of the first page of the Bank book which shows the account name and number  
                   2. Letter of Consent for debit to the new bank account (ATS)*  

 

 4.เปลี่ยนแปลงที่อยู่  
        Change Address  

 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (House Registration Address)         ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address)  
 ที่อยู่ที่ท างาน (Office Address)                       ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (Mailing Address) 
 กรุณาแนบส าเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับการเปลี่ยนท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  
 Please attach a signed certified true copy of the new house registration for change in House Registration Address* 
 รับเอกสารด้วยตัวเอง โปรดระบุสาขาของบริษัทฯที่ท่านสะดวกรับเอกสาร..................................................................................  
 By hand, please specify the PST branch that you want to collect the documents  
 หมายเหตุ : ส าหรับมารับเอกสารด้วยตัวเอง หากภายใน 7 วันท าการลูกค้าไม่มารับเอกสารตามสถานที่ที่ระบุไว้ บริษัทจะจัดส่งเอกสาร

ตามที่อยู่ไปรษณีย์ท่ีท่านแจ้งไว้  
 Remark : For collecting document by hand, if client does not collect the document within 7 working days, Company will send 

the document to your mailing address. 
 5.เปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อ  
        Change Contact Number  

 เบอร์มือถือส าหรับการยืนยันตัวตนลูกค้า (Mobile number to receive one-time-password OTP)  
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน (Home Tel.)      เบอร์มือถือ (Mobile)       เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน (Office Tel.)  

 6.เปลี่ยนแปลงอีเมล์  
        Change E-mail Address  

 อีเมล์ส าหรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์            อีเมล์ส าหรับรับข้อมูลข่าวสาร  
E-mail for receiving electronic document        E-mail for receiving newsletter  

 7.ขอเปิดประเภทบัญชีเพิ่มเติม  
        Open additional Account Type  

 Cash                 Prepaid                  Credit Balance                  Derivatives  
 Global Equity     Global Derivatives    Other, please specify____________________________________  

 8.เปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจให้กระท าการแทน  
        Change the Power of Attorney  

 ขอมอบอ านาจให_้__________________________________ตามหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่____________________  
     Grant to                                                                           Power of Attorney      Date  
 ขอยกเลิกการมอบอ านาจให_้___________________________ตามหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่____________________ 
     Revoke the Power of Attorney                                              Power of Attorney      Date  
หมายเหตุ : ต้องกรอกใบมอบอ านาจฉบับใหม่/KYC พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน  
                Fill in new power of attorney/KYC with copy of grantee’s ID card*  

 9.ขอรหัสผ่าน Reset Password  
 POEMS 2.0 ระบุช่ือผู้ใช้ (User ID)……………………………   หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Equity)  
 อนุพันธ์ต่างประเทศ (Global Derivatives)  

 10.ปิดบัญชี Close Account   ทุกประเภทบัญชี All Accounts         ระบุบัญชีที่ต้องการปิด (Specify Account)_______________________________ 

 11.อื่นๆ โปรดระบุ Other Please Specify 
 
 

โปรดระบุข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงในตารางด้านล่าง (Please Specify the change clearly in the box below) 
ข้อมูลเดิม (Current Data) ข้อมูลใหม่ (New Data) 

  

  

  

  

  

 

 

ลงช่ือ Sign_______________________________________ ลูกค้า Client 
โปรดลงลายมือชื่อเหมือนตัวอย่างท่ีให้ไว้กับบริษัทเท่าน้ัน   (Please sign as duly given to the company) 

*ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิม่เติมทีห่น้า 2 (For the complete list of documents required, please check also Page 2) 
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีบริษทั For company use only  

Investment Consultant  
 

Sign______________________ 

Securities AVP+  
 

Sign________________________  

Securities SVP+  
 

Sign________________________ 

Head of Credit Control  
 

Sign______________________  

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูลูกค้ำ 
Amendment Form 

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-635-1700  แฟกซ์ 02-635-1667 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูล กับหนังสือฉบับน้ี (เอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายให้รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) 
1. เปล่ียนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล 

 บุคคลท่ัวไป  
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ  หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ) 
o ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 
o ส าเนาบัญชีธนาคารที่แสดงถึงเจ้าของบัญชี 
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 

 นิติบุคคล   
o ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

List of supplementary documents (all photocopies must be signed to certify as 
true copy) 
1. Change of Name/Surname 

 Natural person  
o Copy of ID or passport 
o Copy of house registration (for use with government staff ID or life-time personal ID) 
o Copy of name-change document 
o Copy of bank book showing the account name 
o Signature sample card 

 Juristic person  
o Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated not over 6 months 
o Copy of ID of the authorized director(s) 

 
2. เปล่ียนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า) 

 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย  
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีจ าลายเซ็นเดิมไม่ได้ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน) 
 นิติบุคคล สัญชาติไทย   
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัท

ตามหนังสือรับรอง) 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
o แบบแสดงตัวตน (KYC Application) ของผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีผู้มีอ านาจลงนามไม่ได้ 

เปิดบัญชีกับบริษัท) 

2. Change existing signature 

 Individual Person Thai Nationality 
o Signature sample card (If you cannot remember the previous signature, please attach a 

copy of ID or Passport. 
 Juristic person Thai Nationality 
o Signature sample cards of directors who are authorized to represent the company  

(with the seal per company certificate). 
o Copy of ID of directors who are authorized to represent the company. 
o Copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commence within the past 

6 months. 
o  KYC application of directors who are authorized to represent the company  

(if the directors do not have accounts with us). 
 

3. เปล่ียนแปลงบัญชีธนาคาร 

 กรณีท าธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าท่ีการตลาด 
o  หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ตามจ านวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งานข 
o  ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามจ านวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งาน) 

 กรณีท าธุรกรรมผ่านตู้ ATM 
o ส าเนาหลักฐานการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM (สลิป) **(ถ้ามี) 
o ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามจ านวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งาน) 

3. Change Bank Account 

 If performed through investment consultants 
o Letter of consent to direct debit bank account (ATS) 
o Copy of the bank book page showing the name and account number for each new 

account 
 Via ATM 
o Authorization for direct debit (ATS) confirmation slip (if available) 
o Copy of the bank book page showing the name and account number for each new 

account 
 

4. เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ 

 ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
o บุคคลทั่วไป ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้านใหม่ 
o นิติบุคคล ได้แก่ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ไดอ้อกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

4. Change  Address 

 House registration 
o Natural persons: Copy of changed house registration 
o Juristic persons: Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated  

not over 6 months 
 

8. เปล่ียนแปลงการมอบอ านาจให้กระท าการแทน 

 บุคคลท่ัวไป  
o หนังสือมอบอ านาจฯ   
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้รับมอบ) 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ) (ผู้รับมอบ) 
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบ) 
o ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 
o แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอ านาจ (KYC Application ผู้รับมอบ) *ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอ านาจ

ไม่ได้เปิดบัญชีกับบริษัท 
 นิติบุคคล   
o หนังสือมอบอ านาจฯ   
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ 

บัตรประชาชนตลอดชีพ)  
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัทตาม

รายงานการประชุม)  
o ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 
o แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (KYC Application ผู้รับมอบ)  

*ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เปิดบัญชกีับบริษัท 
o รายงานการประชุม 

8. Change the Power of Attorney 

 Natural person  
o Power of attorney   
o Copy of ID of the attorney-in-fact (grantee) 
o  Copy of house registration (for use with the government staff ID or life-time personal  

ID of the grantee) 
o  Signature sample card of the grantee 
o Stamp Duty : 30 THB 
o KYC application of the grantee (if he/she does not have an account with us) 

 Juristic person 
o Power of Attorney. 
o Copy of ID of the authorized persons who represent the company. 
o Copy of house registration of the authorized persons who represent the company  
(for use with the government staff ID or life-time personal ID of the grantee). 

o Signature sample card of the authorized persons who represent the company  
(with the   seal per the board resolution). 

o Stamp Duty : 30 THB. 
o KYC application of each authorized person who represents the company  

(if he/she does not have an account with us). 
o Minutes of the company board meeting. 
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