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ระเบียบปฏิบัติส ำหรับลูกค้ำที่ 1/2559 

วันที่  21 มิถุนำยน 2559 

เพ่ือให้ลกูค้าผู้ มีอปุการะคณุทราบถึงกฎเกณฑ์เบือ้งต้นในการท าการซือ้ขายทองค า เป็นไปในทิศทางเดียวกนั     ทางบริษัท เลง่หงษ์ 

คอมโมดิตีส์ จ ากดั (บริษัทฯ) จงึขอก าหนดกฎเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัเกณฑ์การเรียกหลกัประกนัเพ่ิม (Call Margin) รวมถึงการบงัคบัปิดสถานะ (Force) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การเรียกหลกัประกนัเพ่ิม (Call Margin) ส าหรับลกูค้าที่มีผลขาดทนุเม่ือเทียบกับราคาตลาดทองค า มากกวา่ร้อยละ 60 

ของจ านวนเงินหลกัประกันที่วางไว้ ลูกค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องวางเงินหลกัประกันเพ่ิม   ให้มีผลขาดทนุน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ

หลกัประกัน   โดยต้องวางเงินหลกัประกนัดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการ จนกว่าจะมีการช าระหลกัประกนัเพ่ิมจนเทียบเทา่หรือมากกว่า ผลขาดทนุที่

เกิดขึน้ 

 - หากลกูค้าไมช่ าระเงินมาภายในวนัท าการถดัไป ทางบริษัทฯ จะจ ากดัสิทธ์ิ (Lock) การซือ้หรือการขายในฝ่ังที่ลกูค้ามีสถานะค้างช าระ

หรือค้างสง่มอบมากกวา่ ทัง้นีจ้นกวา่จะมีการวางเงินหลกัประกนัเพ่ิมเติม หรือ มีผลขาดทนุลดลงน้อยกวา่ร้อยละ 60 ของหลกัประกนั 

 - หากภายใน 5 วันท าการนี ้ลูกค้ามีผลขาดทุนเม่ือเทียบกับราคาตลาดทองค า ลดน้อยกว่าร้อยละ 60 ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องวาง

หลกัประกันเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม    หากกรณีภายใน 5 วนัท าการข้างต้น ลกูค้ามีผลขาดทนุ เกินร้อยละ 80 ให้น าเร่ือง การบังคบัปิดสถานะ 

(Force) ในข้อ 1.2 ในระเบียบปฏิบตัิฉบบันี ้มาใช้บงัคบั 

- ภายหลงัจาก 5 วนัท าการข้างต้น หากลกูค้าไมด่ าเนินการวางหลกัประกันเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ จะท าการจ ากดัจ านวนถือครองสญัญา

โดยไม่ให้ท าการซือ้ขายเพิ่มอีก และโดยผลของการไม่ด าเนินการวางหลักประกันเพิ่มเติมทางบริษัทฯ  จะท าการตัด หลักประกันพิเศษ (Free 

Margin) ทัง้หมด รวมถึงลดวนัครบก าหนดช าระ (T+) ให้ลดลงเหลือเพียง T+2  

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ช าระเงินที่เกิดขึน้หากบริษัทฯ มียอดค้างช าระกับลกูค้าซึ่งเกิดจากการปิด

สถานะในการ  ซือ้หรือขาย หรือยอดค้างข าระจากส่วนอ่ืนใด ส่งมอบคืนให้แก่ลกูค้าจนกว่าลกูค้าจะได้มีการวางเงินหลกัประกนัให้มีผลขาดทนุเม่ือ

เทียบกบัราคาตลาด ให้เหลือน้อยกวา่ ร้อยละ 60 ของหลกัประกนั  

1.2 การบงัคบัปิดสถานะ (Force) ส าหรับลกูค้าที่มีผลขาดทนุเม่ือเทียบกบัราคาตลาดทองค า มากกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนเงิน

หลกัประกนัที่วางไว้กบัทางบริษัทฯ ลกูค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องวางเงินหลกัประกนัเพ่ิม ให้มีผลขาดทนุเหลือน้อยกวา่ร้อยละ 60 ของ

หลกัประกนั ภายในสิน้วนัท าการนัน้ (ไม่เกินเวลา 17.30 น.)  หากลกูค้าไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ทางบริษัทฯ สามารถท าการปิด

สถานะ (Force) ลกูค้าได้ทนัที   

- ทางบริษัทฯ จะท าการจ ากัดสิทธิการซือ้ขายของลูกค้า (Lock) โดยทันทีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จนกว่าลูกค้าจะน าเงินมาวาง

หลกัประกนัเพ่ิม จนท าให้ผลขาดทนุเม่ือเทียบกบัราคาตลาดทองค า เหลือน้อยกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนเงินหลกัประกนัที่วางไว้  

 

 

 

 

“ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอย่างดี 
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อนึ่ง กรณีการบงัคบัปิดสถานะ (Force) ตามข้อความก่อนหน้า หากการปิดสถานะดงักล่าว ยงัคงเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะท า

การน าหลกัประกันที่ลกูค้าวางไว้ก่อนหน้าน ามาชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึน้นัน้ และหากความเสียหายดงักล่าวยงัคงมีมากกว่าหลกัประกันที่

ลกูค้าวางไว้ก่อนหน้านัน้ลกูค้ามีหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึน้เต็มจ านวน 

2. เร่ือง เบีย้ปรับ  

ลูกค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องช าระเงินที่ลูกค้าได้ท าการซือ้ทองค าไว้กับทางบริษัทฯ หรือน าทองมาส่งมอบหากลูกค้า      

ท าการขายทองค าไว้กับบริษัทฯ ตามระยะเวลาครบก าหนดช าระ (T+) ที่ลกูค้าได้รับทราบไว้ตัง้แตเ่วลาเปิดบญัชี และหากลกูค้าไมช่ าระคา่ทองค า 

หรือ ไม่น าทองมาสง่มอบ บริษัทฯ จะท าการคิดเบีย้ปรับตอ่ลกูค้าในอตัราร้อยละ 7 ตอ่ปี จนกวา่จะได้มีการน าเงินมาช าระ หรือน าทองมาสง่มอบจน

เสร็จสิน้  

ทางบริษัทฯ จะท าการค านวณเรียกเก็บเบีย้ปรับ ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือน โดยค านวณตัง้แต่วนัที่ลกูค้าผิดนดัไม่ช าระคา่ทองค า ที่

ได้ซือ้ไว้ หรือ วันที่ลูกค้าครบก าหนดต้องน าทองมาส่งมอบเม่ือลูกค้าขายทองค าไว้กับทางบริษัทฯ โดยลูกค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง

ด าเนินการน าเบีย้ปรับมาช าระภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ นบัจากวนัท าการสดุท้ายของเดือน และหากลกูค้าเพิกเฉยไม่น าเบีย้ปรับมาช าระตาม

ระยะเวลาดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ท าการจ ากดัสถานะ (Lock) ไมใ่ห้ลกูค้าท าการซือ้ หรือ ขาย เพิ่มเติม จากที่มีอยู่ 

2.2 ยกเลิก โปรโมชัน่ ที่ลกูค้าเคยได้หลกัประกนัพิเศษ (Free Margin) 

2.3 ยกเลิก วนัครบก าหนดช าระ (T+) ให้ลดลงเหลือเพียง (T+2) ในทกุรณี 

2.4 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะไม่ท าการส่งมอบยอดค้างช าระที่บริษัทฯ มีต่อลกูค้า ซึ่งเกิดขึน้จากการปิดสถานะในระหว่าง     

ที่ลกูค้าผิดนดัช าระ คืนให้แก่ลกูค้าจนกวา่จะมีการช าระคา่ทอง หรือน าทองมาสง่ พร้อมช าระเบีย้ปรับ ให้ถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

อนึ่ง หากการที่ลกูค้าไมท่ าการช าระคา่ทอง หรือไมน่ าทองค ามาสง่มอบ จนท าให้ลกูค้าเกิดผลขาดทนุเม่ือเทียบกบัราคาตลาดทองค าเป็น

จ านวนเทียบเท่าหรือมากกว่าร้อยละ 60  ของเงินหลกัประกันที่ได้วางไว้ ทางบริษัทฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การเรียกหลกัประกนัเพิ่ม (Call 

Margin) รวมถึงการบงัคบัปิดสถานะ (Force) ตามระเบียบปฏิบตัิฉบบันี ้และรวมถึงหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   

3. การช าระราคาคา่ซือ้และ/หรือรับช าระราคาคา่ขาย และหรือสง่มอบโลหะมีคา่ รวมถึงระเบียบปฏิบตัิอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข

วิธีการและระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ทัง้ที่มีอยู ่ณ ขณะที่สญัญานีแ้ละที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตอ่ไปในอนาคต ลกูค้ามีหน้าทีต่ิดตามการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการช าระ และการสง่มอบโลหะมีคา่ รวมถึงระเบียบปฏบิตัิอื่นๆ ในการซือ้หรือขายทองค า เบีย้ปรับ การจ ากดัสถานะ การบงัคบั

ปิดสถานะ ด้วยตนเองผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ www.langhonggold.com/commodities  และชอ่งทางอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ก าหนด

ขึน้ ทัง้นีล้กูค้าสิน้สิทธิในการกลา่วอ้างวา่ตนไมท่ราบข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดงักลา่ว ภายหลงัทีบ่ริษัทฯ ได้มีการแจ้งผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของ

บริษัทฯ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ นัน้ 

 

 

“ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอย่างดี และ
ยอมรับเง่ือนไขที่ทางบริษัทฯ ก าหนด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง” 
ลงนาม.........................................(วนัท่ี...../......./.........) 
       (..............................................)ตวับรรจง 
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