ประกาศการบังคับใช้ ข้อชีแ้ จงนักลงทุนและวิธีปฎิบัตสิ าํ หรั บลูกค้ าฉบับใหม่
เรี ยน

ลูกค้ าผู้มีอปุ การคุณทุกท่าน

ตามที่ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า มีประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า เลขที่ FIC 2/2558 เรื่ อง กระบวนการเรี ยกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิ ดฐานะสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Force Close) มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นัน้ บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จํากัด (“บริ ษัทฯ)
จึงดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมบางส่วนของข้ อตกลงในเอกสารข้ อชีแ้ จงนักลงทุนและวิธีปฎิบัติสําหรับลูกค้ า ให้ เหมาะสมกับ
ประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าฉบับดังกล่าว
บริ ษัทฯ จึงเรี ยนมายังท่าน เพื่อขอแจ้ งการประกาศใช้ ข้อชี ้แจงนักลงทุนและวิธีปฎิบตั ิสาํ หรับลูกค้ าฉบับใหม่แทนฉบับ
เดิม โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป อนึง่ หากท่านมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาดผู้ดแู ลบัญชีของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ 02-223-2288
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จํากัด
วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

ข้อชี้แจงนักลงทุนและวิธีปฎิบตั ิ สาํ หรับลูกค้า
บริษทั ฮัวเซ่
่ งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด (“บริษทั ฯ”) ผูใ้ ห้บริการเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในตลาดอนุ พนั ธ์
ขอชีแ้ จงวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการซือ้ ขายสัญญาล่วงหน้าสําหรับลูกค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ศกึ ษาและเข้าใจถึงวิธปี ฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์ต่างๆของ
บริษทั ฯ ก่อนเริม่ การลงทุนซือ้ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้
ประเภทสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขาย ได้แก่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ อ้างอิงสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ/หรือตามที่
จะได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมเป็นคราวๆ
ข้อ ชี้แจงและวิธปี ฏิบ ตั ิฉบับนี้ครอบคลุ มสัญญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า รวมถึงผลิต ภัณฑ์อ่นื ๆ ที่จะได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในอนาคต
1. การวางเงิ นเป็ นหลักประกันครัง้ แรกและการซื้อขาย
1.1
ลูกค้าจะต้องนํ าเงินฝากเข้าบัญชีบริษทั ฯเพื่อเป็ นหลักประกันเริม่ ต้น ก่อนการสังซื
่ ้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การฝากเงินเป็นหลักประกันในครัง้ แรกต้องไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
1.2
ลูกค้าประเภทสถาบันตามนิยามของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกัน
ก่อนการสั ่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1.3
ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯจะพิจารณาตามสถานะทางการเงินของลูกค้าจากเอกสารทางการเงินทีล่ กู ค้าเปิดเผยต่อบริษทั ฯ
1.4
ลูก ค้า สามารถถือ ครองสถานะสั ญญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า และ/หรือ มี สถานะสั ญญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า คงค้า ง
ณ ข ณ ะ ใ ด ข ณ ะ ห นึ่ ง ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น จ า ก เ ก ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
แ ล ะ / ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ป ร ะ ก า ศ กํ า ห น ด
โดยลู ก ค้า รายหนึ่ ง หรือ ลู ก ค้า ที่ถือ เป็ น กลุ ่ม เดีย วกัน สามารถมีฐ านะในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ห มดอายุ เ ดือ นใดเดือ นหนึ่ ง
หรือทุกเดือนรวมกันในด้านใดด้านหนึ่งได้ไม่เกินจํานวนสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ ในกรณีทล่ี กู ค้า ถือครองสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือมีสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง เกินกว่าจํานวนที่
กล่าวข้างต้น ลูกค้าจะต้องได้รบั การอนุญาตจากบริษทั ฯเป็ นกรณี ๆ ไป
1.5 ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหรือชนิดใดชนิดหนึ่งต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit)
ตามทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณากําหนด ซึง่ บริษทั ฯ จะทําการแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
1.6 คําสังซื
่ อ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของลูกค้าทีถ่ กู ส่งเข้าไปในระบบในช่วงเช้า – บ่าย แต่ยงั ไม่ม กี ารจับคู่ คําสังดั
่ งกล่าว
จะมีผลไปจนถึงเวลาการซื้อขายของภาคคํ่าของวันเดียวกัน ดังนัน้ หากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์ให้คําสังมี
่ ผลดํารงอยู่ถึงภาคคํ่า ลูกค้า
จะต้องยกเลิกคําสังก่
่ อนเวลาเปิดตลาดภาคคํ่า
2. การคํานวณวงเงิ นของลูกค้าและการวางเงิ น
2.1 บริษั ท ฯจะพิจ ารณาวงเงิน ของลู ก ค้ า หรือ กลุ ่ม ลู ก ค้ า เป็ น วงเงิน รวมสํ า หรับ ทุ ก ประเภทบัญ ชีต ามหลัก เกณฑ์
การพิจารณาวงเงินของบริษทั ฯ ในกรณีทล่ี กู ค้าต้องการขอวงเงินเพิม่ เติมสําหรับบัญชีซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานทางการเงินเพิม่ เติม
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2.2
•

ในการวางและ/หรือฝากเงินเข้าบัญชีของบริษทั ฯ จะมีผลต่อการคํานวณวงเงินและอัตราหลักประกันดังนี้
หากวางและ/หรือฝากเป็นเงินสด บริษทั ฯจะปรับวงเงินบัญชีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าประมาณ 1 ชัวโมงหลั
่
งจากได้รบั
แจ้ง และ/หรือได้รบั หลักฐานทางการเงินจากลูกค้า

•

หากวางและ/หรือฝากเป็นเช็ค บริษทั ฯจะปรับวงเงินสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าให้เมือ่ เช็คผ่านเคลียร์รงิ่ แล้ว (Good Fund)

3. การถอนเงิ น
3.1

ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามในแบบคําขอถอนเงินของบริษทั ฯ

3.2
หากส่งเอกสารการขอถอนเงินให้บริษทั ฯก่อน 15.00 น. ของวันทีข่ อถอนเงิน (วันที่ T) บริษทั ฯจะโอนเงินเข้าบัญชี
ของลูกค้า ในวันทําการถัดไป (T+1) หากส่งเอกสารหลัง 15.00 น. บริษทั ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าในอีก 2 วันทําการถัดไป (T+2)
3.3
จํานวนเงินทีถ่ อนได้แต่ละครัง้ ไม่ต่าํ กว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) และต้องไม่เป็นผลให้ทรัพย์สนิ ในบัญชีมมี ลู ค่า
ตํ่ากว่า Initial Margin ณ สิ้นวันทําการทีแ่ จ้งถอนเงิน (ถอนได้ไม่เกิน Excess Equity ในขณะทีบ่ ริษทั ฯทํารายการถอนเงินในระบบของ
บริษทั ฯ)
4. ดอกเบีย้
ลูกค้าจะได้รบั ดอกเบีย้ สําหรับเงินคงเหลือสุทธิของลูก ค้าในอัตราทีบ่ ริษทั ฯประกาศกําหนด ทัง้ นี้เงินคงเหลือสุทธิคํานวณจาก
จํานวนเงินของลูกค้าทีม่ อี ยูก่ บั บริษทั ฯโดยรวมผลกําไรขาดทุนจากการซื้อขายซึ่งคํานวณจากการ Mark to Market และค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ขายซึง่ รวมเรียกว่า Equity Balance โดยกระทบยอดบัญชีของลูกค้าในวันที่ T+1
5. ค่าธรรมเนี ยมนายหน้ า
5.1
ค่าธรรมเนียมนายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํา หรับการซื้อขายผ่านทีป่ รึกษาการลงทุนและระบบออนไลน์ เป็ นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการชมรมผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5.2
ค่าธรรมเนียมนายหน้ าในการซื้อ ขายอาจเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรือ ลดลงได้ตามข้อ กําหนดของ สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดอนุ พ นั ธ์ สํานั ก หัก บัญชี หรือ สมาคม / ชมรมผู้ป ระกอบธุ ร กิจสัญญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า โดยบริษัท ฯจะแจ้งให้ลูก ค้าทราบเมื่อ
มีการเปลีย่ นแปลง
6. หลักประกัน ( Margin)
อัต ราหลักประกัน สําหรับสัญญาซื้อขายล่ว งหน้ า เป็ น ไปตามประกาศของบริษัท สํานักหักบัญชี(ประทศไทย) จํากัด และ
ประกาศของคณะกรรมการชมรมผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. การเรียกหลักประกันเพิ่ มและการบังคับปิ ดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Margin Call Force Close)
7.1

กรณี ท่ ี 1 หลักประกันเที ยบเท่ าเงิ นสด (EB) ตํา่ กว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) แต่ ยงั สูงกว่าระดับ
หลักประกันปิ ดฐานะระหว่างวัน (FMR)

7.1.1 ในระหว่างวันทําการ ลูกค้าจะต้องดํารงหลักประกันในบัญชีของลูก ค้าอย่างน้อยให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB)
สูงกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ทัง้ นี้ เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สนิ ในบัญชีของลูกค้า ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง
(วันที่ T) มีมลู ค่าตํ่ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) บริษทั ฯ จะดําเนินการต่อไปนี้ :
7.1.1.1 เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดจะแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือ E-Mail หรือวิธกี ารติดต่ออื่นใดตามรายละเอียดทีล่ กู ค้า
ระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบัญชี เพือ่ ให้ลกู ค้านําเงินหลักประกันวางเพิม่ หรือปิ ดฐานะสัญญาในบัญชี จนทําให้มลู ค่าทาง
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หลักประกันในบัญชี ไม่ต่ํากว่าหลักประกันเริม่ ต้น (IMR) โดยลูกค้าต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาตลาดปิ ด
ทําการซือ้ ขายหนึ่งชัวโมงของวั
่
นทําการถัดไป (วันที่ T+1)
7.1.1.2 หากลูกค้าไม่สามารถวางเงินหลักประกันภายในกําหนดเวลาตามข้อ 7.1.1.1 บริษทั ฯจะดําเนินการงดหรือระงับการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันจะเป็ นผลให้มกี ารสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึน้ ใหม่ให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว
ถึงแม้วา่ การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีจ่ ะทําให้ความเสีย่ งจากฐานะสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีค่ งค้างอยู่ของลูกค้า
รายนัน้ ลดลงก็ตาม และบริษทั ฯมีสทิ ธิบงั คับปิ ดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าตามทีบ่ ริษทั ฯเห็นสมควร (ถึงแม้ว่า
มูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้าจะสูงขึน้ อันเนื่องมาจากราคาของตราสารอนุ พนั ธ์ในบัญชีมกี ารปรับตัวขึน้ ก็ตาม)
ตัง้ แต่เวลาก่อนตลาดปิ ดช่วงเช้า(12.30 น.) ของวันที่ T+2 จนทําให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้า มีมลู ค่าไม่ต่ํากว่า
หลักประกันเริม่ ต้น (IMR) ของฐานะสิ้นวันที่ T รายการทีบ่ งั คับปิ ดฐานะสัญญาจะแสดงอยู่ในใบยืนยันรายการซื้อ
ขายซึง่ จะจัดส่งให้กบั ลูกค้าทางไปรษณีย์ ในวันทําการถัดไปนับจากวันทีถ่ ูกบังคับปิดสถานะดังกล่าว
7.2

กรณี ท่ ี 2 หลักประกัน เที ยบเท่ าเงิ นสด (EB) ตํ่ากว่าหลักประกัน รักษาสภาพ (MMR) และตํ่ากว่ าระดับ
หลักประกันปิ ดฐานะระหว่างวัน (FMR)

7.2.1 ตลาดปิ ดทําการซื้อขายภาคเช้า
บริษทั จะทําการปรับมูลค่าหลักประกันลูกค้า โดยการ Mark to Market หากพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB)
ตํ่ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR)และตํ่ากว่าระดับหลักประกันปิ ดฐานะระหว่างวัน (FMR) บริษทั จะแจ้งลูกค้า
ให้นําหลักประกันมาวางเพิม่ เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาทีร่ ะดับไม่ต่ํากว่าหลักประกันรักษา
สภาพ (MMR) ก่อนตลาดปิ ดทําการซื้อขายภาคปกติ (ภาคบ่าย) 1 ชัวโมง
่
เมือ่ ได้ดาํ เนินการเพือ่ ติดต่อแจ้งลูกค้า
แล้ว หากลูกค้าไม่นําเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิม่ ภายในเวลาทีก่ าํ หนด บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่ให้ลกู ค้าสร้างฐานะเพิม่
และมีสทิ ธิทจ่ี ะปิ ดฐานะสัญญาของลูก ค้า เพื่อให้หลักประกัน รักษาสภาพ (MMR) ลดลงมาเท่ากับ หรือ ตํ่ากว่า
หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ทัง้ นี้ในกรณีลกู ค้าได้ดาํ เนินการนํ าหลักประกันมาวางเพิม่ แล้ว และเมือ่ บริษทั ปรับ
มูลค่าหลักประกัน ณ เวลาปิ ดทําการซื้อขายภาคปกติ แล้ว หลักประกันของลูกค้ามีมากกว่า หลักประกันปิ ดฐานะ
ระหว่างวัน (FMR) แต่ยงั คงตํ่ากว่าหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) บริษทั อาจดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีท่ี 1 ของ
ข้อ 7.1.1
7.2.2 ตลาดปิ ดทําการซื้อขายภาคปกติ (ภาคบ่าย)
เมือ่ บริษทั ได้ทําการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้า โดยการ Mark to Market แล้วพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงิน
สด (EB) ตํ่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) และตํ่ากว่าระดับหลักประกันปิ ดฐานะระหว่างวัน (FMR)
บริษัท จะแจ้งลูกค้าให้ดําเนิ นการวางหลักประกัน เพิ่มเพื่อ ให้หลักประกันเทีย บเท่าเงินสด (EB) กลับมาที่ระดับ
หลักประกันรักษาสภาพ (MMR) หรือสูง กว่า ก่อนตลาดปิ ดทําการซื้อขายภาคเช้า 1 ชัวโมงของวั
่
นทําการถัดไป
(T+1) เมือ่ ได้ดาํ เนินการเพือ่ ติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ดาํ เนินการนําเงินมาวางเป็ นหลักประกันเพิม่ ภายใน
เวลาทีก่ ําหนด บริษทั มีสทิ ธิจะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิม่ และบริษัทมีสทิ ธิท่ีจะปิ ดฐานะเพื่อให้หลักประกันรักษา
สภาพ (MMR) ลดลงเท่ากับหรือตํ่ากว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) อย่างไรก็ตาม ผลของการที่ลูกค้ามี
หลักประกันตํ่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) ในวันที่ T ทําให้ลกู ค้ายังคงมีหน้าทีใ่ นการนําหลักประกันมา
วางเพิม่ ให้เกินกว่าระดับหลักประกันเริม่ ต้น (IMR) โดยบริษทั จะทําการติดต่อแจ้งลูกค้าให้ดาํ เนินการวางหลักประกัน
เพิ่มเพือ่ ให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) กลับมาทีห่ รือสูงกว่าระดับหลักประกันเริม่ ต้น (IMR) ก่อนตลาดปิ ดทํา
การซือ้ ขายภาคปกติ 1 ชัวโมงของวั
่
นทําการถัดไป (T+1) เมือ่ ได้ดาํ เนินการเพือ่ ติดต่อแจ้งลูกค้าแล้ว หากลูกค้าไม่ได้
ดําเนินการนําเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิม่ ภายในเวลาทีก่ าํ หนด บริษทั มีสทิ ธิไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิม่ และบริษทั
มีสทิ ธิทจ่ี ะปิดฐานะเพือ่ ให้หลักประกันเริ่มต้น (IMR) ลดลงเท่ากับหรือตํ่ากว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) หรือ
จะดําเนินการปิดฐานะในวันทําการหลังวันทําการถัดไป (T+2) ตามทีร่ ะบุในกรณีท่ี 1 ก็ได้
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7.3
การซื้อ ขายภาคคํ่าจะถือ เป็ น รายการซื้อ ขายภาคเช้าของวัน ทํา การถัดไป ทัง้ นี้ ลูกค้ามีห น้ าที่ดํ ารงหลักประกัน
เทียบเท่าเงินสด (EB) ให้เพียงพอ ต่อความผันผวนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในชัวโมงซื
่
อ้ ขาย เนื่องจากหากเกิดความผันผวนและหลักประกันเทียบเท่า
เงินสด (EB) ของลูกค้าลดตํ่าลง บริษทั ฯ จะดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีทร่ี ะบุในข้อ 7.4
7.4
กรณีทส่ี ภาวะตลาดอนุพนั ธ์หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าผันผวนมาก หรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ อาจเกิดความไม่
มั ่นคงต่อบริษทั ฯและ/หรือสํานักหักบัญชี จนทําให้ทรัพย์สนิ ในบัญชีของลูกค้ามีมลู ค่าลดลงอย่างรวดเร็วจนตํ่ากว่าหลักประกันปิดฐานะ
ระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin) บริษทั ฯจะดําเนินการดังต่อไปนี้ :
7.4.1

เจ้าหน้ าที่ก ารตลาดจะโทรศัพ ท์แ จ้งให้ลูกค้าต้อ งนํ าหลักประกัน มาวางหรือปิ ดฐานะสัญญาในบัญชี โดยลูก ค้า
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ชัวโมง
่
หรือภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทฯกําหนด หรือก่อนตลาดปิ ดทําการ
ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาใดจะสัน้ กว่า จนทําให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้า มีมลู ค่าไม่ต่ํากว่าระดับหลักประกันรักษา
สภาพ (MM)

7.4.2

หากติดต่อลูกค้าไม่ได้ และ/หรือ ลูกค้าไม่ดาํ เนินการตามข้อ 7.4.1 ภายในเวลาทีบ่ ริษทั ฯกําหนด บริษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะ
ดําเนินการบังคับปิดฐานะสัญญา ในบัญชีของลูกค้าตามทีบ่ ริษทั ฯ เห็นสมควรก่อนตลาดปิดทําการในวันนัน้ จนทําให้
มูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้าไม่ต่าํ กว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (MMR) จากนัน้ จะดําเนินการตามข้อ 7.1
ต่อไป ทัง้ นี้ไม่วา่ บริษทั ฯ จะใช้สทิ ธิในการดําเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาหรือไม่กต็ ามผลเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ลูกค้าต้อง
รับผิดชอบทัง้ จํานวน

7.4.3

รายการทีบ่ ริษทั ฯดําเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้า จะแสดงอยูใ่ นใบยืนยันรายการซือ้ ขาย ซึง่ จะจัดส่ง
ให้กบั ลูกค้าทางไปรษณียใ์ นวันทําการถัดไป

7.5
หากบริษทั ฯปิดฐานะสัญญาในบัญชีของลูกค้าแล้วจํานวนเงินยังไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ และ/หรือ หากบัญชีลูกค้ามี
ผลขาดทุนเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดภาระหนี้ท่ตี ้องชําระเพิม่ ให้บริษทั ฯ ลูกค้าจะต้องชําระให้กบั บริษทั ฯภายในวันทําการถัดไป หากลูกค้าไม่
ชําระหนี้ตามกําหนดเวลา ลูกค้าไม่สามารถทํารายการเปิดฐานะสัญญาได้อกี ในทุกประเภทบัญชีของลูกค้า ลูกค้าสามารถปิ ดฐานะสัญญาได้
แต่เพียงอย่างเดียว
7.6
กรณีสาํ นักหักบัญชีเรียกเก็บ Intraday Margin หรือ Additional Margin จากบริษทั ฯ บริษทั ฯสามารถเรียกเก็บจากลูกค้า
หากมูลค่าหลักประกันในบัญชีลูกค้ามีต่ํากว่า Initial Margin ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิม่ ตามจํานวนเงินทีเ่ รียกทันทีภายในวันทําการที่
เรียกมิฉะนัน้ บริษทั ฯสามารถบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบางส่วนหรือทัง้ หมดได้ทนั ที เมือ่ ตลาดอนุ พนั ธ์เปิ ดทําการซื้อ
ขายในช่วงถัดไป
7.7
การบังคับปิ ดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านัน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการดํ
าเนินการปิ ดสัญญาทีม่ อี ายุสญ
ั ญาน้อยทีส่ ุด
์
ก่อนเรือ่ ยขึน้ มาเป็นลําดับหรือปิดสัญญาของ Series ทีม่ จี าํ นวนมากทีส่ ุดก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกค้าจะมีคําสังให้
่ ปิดเฉพาะสัญญาใดในบัญชี
จนกระทั ่งทรัพย์สนิ ในบัญชีของลูกค้ามีมลู ค่าไม่ต่าํ กว่า Initial Margin ตามจํานวนทีเ่ รียกในข้อ 7.1 ซึง่ อิงฐานะในวันที่ T หรือ Maintenance
Margin ตามจํานวนทีเ่ รียกในข้อ 7.1
8. การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับบริษทั ฯ และ/หรือ พนักงานบริษทั ฯ ลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังช่องทางต่างๆ
ในการรับข้อร้องเรียนได้แก่ กล่องใส่ขอ้ ร้องเรียน ซึง่ วางไว้ทบ่ี ริเวณด้านหน้าห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือส่งจดหมาย โทรสาร และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาทีฝ่ า่ ยกํากับดูแลและตรวจสอบของ บริษทั ฮัวเซ่
่ งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด หรือส่งไปทีค่ ณะกรรมการการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลูกค้าจะต้องส่งข้อร้องเรียนมายังบริษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมระบุชอ่ื -นามสกุล ทีอ่ ยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้
หมายเหตุ

อัตราหลักประกัน การถือครองสถานะสัญญา การมีสถานะสัญญาคงค้าง เงือ่ นไข วิธปี ฏิบตั ิ ข้อกําหนด ข้ อ ต ก ล ง แ ล ะ
ข้อความอื่นใดตามที่ปรากฏในคําชี้แจงฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัทฯ หรือ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และมีผลบังคับตามวันและเวลาทีบ่ ริษทั ฯหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
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