
       Head Office 

       Branch ___________________ 

       Marketing ID  _____________   

       Customer ID  _______________

 
   

 
 
 
 

ACCOUNT TYPE 

 Cash  Prepaid   Credit Balance I SBL  Credit Balance TSFC  

 Unit Trust  Share Builders Plan  Futures | Options  Offshore Equity 

 Offshore Derivatives  AFET   Other _______________    
 

1  ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ – สกุล (ไทย)      _______________________________________________________________________________________________________________ 
              (อังกฤษ) _______________________________________________________________________________________________________________ 
วัน/เดือน/ปเกิด______________________________________อายุ___________________ ป เพศ ___________________สัญชาติ ________________________ 
ประเทศท่ีเกิด _______________________________________สถานภาพ       โสด        สมรส        หยา        มาย   
บัตรประชาชนเลขท่ี/หนังสือเดนิทางเลขที่ _________________________________________________________________วันท่ีออก________________________ 
วันท่ีหมดอายุ _______________________________________หมายเลขไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) _____________________________________ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี____________________________ หมูบาน_________________________________________ ซอย __________________________ 
ถนน______________________________________________ตําบล/แขวง______________________________________ อําเภอ/เขต______________________ 
จังหวัด__________________ รหัสไปรษณีย_______________ ประเทศ _________________โทร (บาน)_______________ มือถือ _________________________ 
ท่ีอยูปจจุบัน  (กรณีไมตรงกับทะเบียนบาน) เลขท่ี_____________หมูบาน_________________________________________ซอย __________________________ 
ถนน______________________________________________ตําบล/แขวง______________________________________ อําเภอ/เขต______________________ 
จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย________________ประเทศ _________________โทร (บาน)_______________มือถอื _________________________ 
อาชีพ_____________________________________________ สถานท่ีทํางาน __________________________________________________________________ 
ประเภทธุรกิจ_______________________________________ ตําแหนง_______________________________________________________________________ 
เลขท่ี_____________________________________________ อาคาร/ชั้น_______________________________________ ซอย __________________________ 
ถนน______________________________________________ตําบล/แขวง______________________________________ อําเภอ/เขต______________________ 
จังหวัด__________________ รหัสไปรษณีย_______________ ประเทศ _________________โทร (บาน)_______________ มอืถือ _________________________ 
ชื่อคูสมรส__________________________________________ท่ีทํางาน_______________________________________________________________________ 
ประเภทธุรกิจ _______________________________________ตําแหนง_______________________________________________________________________ 
บุคคลท่ีสามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน  ชื่อ-สกุล _____________________________________________________________ความสัมพันธ ____________________ 
ท่ีอยู _____________________________________________________________________________________________โทร. __________________________ 

 2.  ลักษณะการทําธุรกรรม 

 วัตถุประสงค                          เพื่อการลงทุนระยะยาว          เพือ่เก็งกําไร | ลงทุนระยะสั้น        เพื่อปองกนัความเส่ียง 
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได    ระดับต่ํา                             ระดับกลาง                               ระดับสูง 
ความเขาใจในอนุพันธ                  Futures                    Options    อื่นๆ _____________________   
ประสบการณการลงทุน     หลกัทรัพย______ป     เครดิตบาลานซ______ป     ฟวเจอรส______ป     ออปชั่น_____ป   อนิเตอรเน็ตเทรด____ป   อืน่ๆ ___________ 

3.  ขอมูลสถานะทางการเงิน 

รายไดหลักตอป          200,000 - 500,000 บาท   500,001 – 1,000,000 บาท    1,000,001 – 5,000,000 บาท    > 5,000,000 บาท   
รายไดอื่นๆ ตอป        100,000 - 500,000 บาท    500,001 – 1,000,000 บาท    > 1,000,000 บาท      ไมมี 
แหลงท่ีมาของรายไดหลกั       ธุรกิจสวนตัว                อื่นๆ _____________________________ 
แหลงท่ีมาของรายไดอื่น       ธุรกิจสวนตัว                การลงทุน                          มรดก                            อื่นๆ ________________
แหลงท่ีมาของรายไดมาจาก    ประเทศไทย               ประเทศอื่น (โปรดระบุ)_____________________________ 
มูลคาสินทรัพย  (เงนิฝาก  หลักทรัพย ฯลฯ)                   < 1,000,000  บาท               1,000,000 – 10,000,000 บาท   > 10,000,000 บาท   
ภาระคาใชจายตอเดือน (% ของรายไดตอเดอืน)              < 25 %                25% - 50%                           มากกวา 50% 
* กรุณาแนบเอกสารทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการลงทุนในหลักทรัพย 

ปรับปรุงลาสุด 1 ก.ค. 2557 

แบบคําขอเปดบัญชีและหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลและการดาํเนินการเก่ียวกับบัญชี (บุคคลธรรมดา) 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited  



4. เงื่อนไขการรับจายเงินกับบริษัท 

บัญชธีนาคารเพือ่ชาํระคาขายและอื่นๆ  
ธนาคาร ________________ สาขา ____________________    กระแสรายวนั       ออมทรัพย  เลขท่ีบัญชี ____________________________ 
หมายเหตุ        ชื่อบัญชีจะตองเปนชื่อเดียวกันกับท่ีใชเปดบัญชกีับบริษัท  ( ไมใชบัญชี และ/หรอื ) 
กรณอียูระหวางรอผลขอใช ATS   คาซื้อ                 จายเช็ค             นําฝากเขาบัญชบีรษัิท                                                         
   คาขาย             ขอใหบริษัทนําฝากเขาบัญชีขาพเจา               
       รับเงินปนผล/ดอกเบี้ยผาน ATS ( e-Dividend ) 

การหกัเงินคาขายเพื่อนํามาวางเปนหลักประกัน หรือแจงนําหลกัประกันมาชาํระคาซื้อหลกัทรัพยในบัญชีเงนิสด  
 กรณีท่ีหลักประกนัในบัญชีเงินสดของขาพเจาลดลงต่ํากวาอัตราที่ทางตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยกําหนด ขอใหบริษัททําการหักเงินคาขายเปนหลกัประกันโดย
อัตโนมตั ิ

 กรณีท่ีหลักประกนัคงเหลือในบัญชีของขาพเจามีจํานวนเงินมากกวา 1,000 บาท ขอใหบริษัททําการหกัเงินจากยอดเงินหลักประกนัคงเหลือดังกลาว เพือ่ชําระคาซื้อ 
 หลักทรัพยอัตโนมตัิ 

 ขอใหบริษัททําการหักเงินคาขายเปนหลักประกนัโดยอัตโนมัติท้ังจํานวน 

5.  วิธีการสงคําส่ังซ้ือขาย 

    ซื้อขายผานเจาหนาท่ีการตลาด                ซื้อขายผานบริการออนไลน / บรกิารโพเอ็มส        

6.  ท่ีอยูท่ีตองการใหบริษัทสงเอกสาร 

 ท่ีอยูตามทะเบียนบาน          ท่ีอยูปจจุบัน              ท่ีทํางาน/สถานท่ีทําการ            

7.  การรับเอกสารและขาวสารผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 

 ไมตองการ                 ตองการ (โปรดอานเง่ือนไขและระบุ Email Address ในบนัทึกขอตกลงการขอรับเอกสารทาง Email ดานหลัง) 

8.  แบบแสดงตนท่ัวไป 

บริษัทหลกัทรัพยอืน่ท่ีใชบริการ      ไมมี          มี คือ  _________________________________________________________________________ 
บุคคลอื่นท่ีไดรับประโยชนจากการทําธรุกรรมในทอดสุดทาย          ไมม ี                 มี คือ  ____________________________________________ 
บุคคลอื่นท่ีมีอํานาจควบคุมการทําธรุกรรมในทอดสุดทาย              ไมมี                   มี คือ  ____________________________________________ 
ตําแหนงทางการเมือง (ตนเอง)       ไมมี         มี คือ__________________    (ของคูสมรส)    ไมมี    มี คือ___________________________ 
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปท่ีผานมา : 

 ไมเคยกระทําผิด                                     เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน _________________________________ ป พ.ศ._______________ 
การมีสวนรวมในธรุกรรมตอไปนี ้                                                                             

 ไมมี     ธุรกิจคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา    ธุรกิจคาของเกา            ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ                 
 ธุรกิจบรกิารโอนเงนิ           ธุรกิจคาสิโนหรือบอนการพนนั  ธุรกิจสถานบริการ             ธุรกิจคาอาวุธยุทธภัณฑ                
  ธุรกิจนายหนาจัดหางาน      ธุรกิจนําเท่ียว บริษัททัวร 

 

9. ผูรับมอบอํานาจ 

 ไมมี               
 มี ชื่อผูรับมอบอํานาจ________________________________________________________ ความสัมพันธ __________________________________ 

 (โปรดลงนามในหนงัสือมอบอํานาจ และแบบฟอรม KYC) 
 

10. อ่ืนๆ 
      โปรดระบุรายละเอียด 
ทานเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม         ไมใช         ใช _______________________________________ 
ทานถือสัญชาติอเมริกัน หรือถือ U.S. Green Card หรอืไม           ไมใช          ใช _______________________________________ 
ทานมีท่ีพํานักอาศัย หรือท่ีอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O Box) หรอืไม           ไมใช         ใช _______________________________________ 
ทานถือหมายเลขโทรศัพทของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม             ไมใช          ใช _______________________________________ 
ทานมีการมอบอํานาจในการทําธรุกรรมใหผูถือสัญชาติอเมริกนั   
หรือผูมีท่ีพํานักอาศัย/ท่ีอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม         ไมใช           ใช _______________________________________  
การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะของผูท่ีไมมีสถานะความเปนบคุคลอเมริกัน 
1. ทานยืนยันวาขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ 
2. ในกรณีท่ีทานไมใชบุคคลอเมรกิัน ทานตกลงท่ีจะแจงใหบริษัทหลกัทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของทาน
เปนบุคคลอเมรกิัน ภายใตกฏหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา 
3. ทานรับทราบและตกลงวาในกรณีท่ีทานมิไดแจงใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะ
ความไมเปนบุคคลอเมรกิันของทาน หรือการนําสงขอมลูอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบรูณ เกี่ยวกับสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกนัของทาน จะมีผลให
บริษัทฯ มีสิทธิใชดลุยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรอืบางสวน 
4. ทานรับทราบและตกลงวาหากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกนั แตขอมูลท่ีใหตามแบบฟอรมนี ้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมลูอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนสมบูรณ บริษัทหลกัทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีสิทธิใชดุลยพนิจิแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ตามท่ีบรษัิทฯ เห็นสมควร 

             ปรับปรุงลาสุด 1 ก.ค. 2557 
 



การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญช ี
ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ/หรือขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทหลักทรัพย ฟลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และหนวยงานภาษีอากรในประเทศ และ/
หรือตางประเทศ  ทานตกลงใหความยินยอมและตกลงที่จะไมยกเลิกเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาวแกบริษัทหลักทรัพย ฟลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใน
การดําเนินการดังตอไปนี ้
1. เปดเผยขอมูลตางๆของทาน เพื่อประโยชนในการปฎิบตัติาม FATCA ใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service : IRS) ขอมูลดังกลาว ไดแก ชื่อ ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญช ี จํานวนเงินหรือมลูคาคงเหลือใน
บัญช ี การจายเงินเขา-ออก จากบัญชีในระหวางปปฎิทินท่ีผานมา รายการเคลื่อนไหวทางบญัช ี จํานวนเงิน ประเภทและมลูคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ 
ทรัพยสินอื่นๆ ท่ีมีอยูกับบริษัทฯ ตลอดจนจํานวนรายได และขอมลูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธทางธรุกิจท่ีอาจถูกรองขอโดยหนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ 
ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 
2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือเงินไดท่ีทานอาจมหีรือมีสิทธไิดรบัจากบริษัทฯ ในจํานวนท่ีกําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ 
ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑตางๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหวางบริษัทฯ และหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว  
 หากทานไมใหขอมลูท่ีจําเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรือขอมลูท่ีจําเปนตองรายงานใหแก บริษัทหลกัทรัพย ฟลลิป (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)  หรือไมสละสิทธิ์ในการบังคับใชกฎหมายท่ีหามการรายงานขอมลู   บริษัทฯ มีสิทธิใชดลุยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกบั
ทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 
 

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน 
กรุณาเลือกคําตอบท่ีคิดวาดีท่ีสุดสําหรบัผูลงทุน เพียง 1 คําตอบ โดยทําเครือ่งหมาย ในชอง  ในหัวขอท่ีทานเลือก ตามคําถามดังนี ้ สําหรับ 

เจาหนาท่ีบริษัท 
คะแนน   ขอมูลสวนตวั  

ก ข 
1.1 ปจจุบันทานอายุเทาไร   

  1.   เกนิ   60 ป 2.   50 - 60 ป 3.   35 – 49 ป 4.   ต่ํากวา 35  ป    
1.2 ระดับการศึกษาของทาน   

  1.   ต่ํากวาปรญิญาตร ี 2.   ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป           
1.3 มูลคาเงินออมและหลักทรัพยท่ีมีไวเพือ่การลงทุน (หลักทรัพย  หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู  หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล   หรอื

สัญญาซื้อขายลวงหนา) 
  

1.   ต่ํากวา 1 ลานบาท 2.   1 ลานบาท – 3 ลานบาท               3.   สูงกวา 3 ลานบาท   
1.4  สัดสวนเงินลงทุนในหลกัทรัพยท้ังหมดเทียบกับทรัพยสินของทาน   
1.    มากกวารอยละ 60 2.   รอยละ  30-60 3.  รอยละ 10 - 30 4.   นอยกวารอยละ10       

   ประสบการณการลงทุน และเปาหมายการลงทุน 
2.1 ประสบการณลงทุนในหลกัทรัพยของทาน (หลกัทรัพย  หมายถึง หนวยลงทนุ หรอืหุนกู  หรือหุน หรอืพันธบตัรรัฐบาล  หรือสัญญา

ซื้อขายลวงหนา) 
  

1.    ไมม ี   2.   นอยกวา 1 ป 3.   1 – 5 ป 4.   มากกวา 5 ป       
2.2 ทานตองการรายไดจากเงินลงทนุสวนนี้เพื่อเปนคาใชจายประจําหรือไม   
1.    ตองการมากท่ีสุด 2.   ตองการบาง 3.   ตองการเพียงเล็กนอย 4.   ไมตองการ       
2.3 ทานประสงคจะจัดสรรเงินมาลงทุนเปนระยะเวลานานเทาใด โดยท่ีแนใจวาไมจําเปนตองใชเงินจํานวนนัน้   
1.    นอยกวา 1 ป 2.   1 – 3 ป 3.   3 – 7 ป 4.   มากกวา 7 ป       

   ทัศนคติการลงทุน 
3.1 ระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีทานยอมรับได 
         (การลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง มักใหผลตอบแทนสูงในระยะยาว แตความผันผวนของราคา อาจทําใหเกิดผลขาดทุนใน

ระยะส้ัน) 
1.   ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงนิตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึนบาง                   . 
2.   สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลก็นอย เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึนบาง 
3.   สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพ่ือมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
4.   อยากไดผลตอบแทนท่ีสูง โดยไมมีขอจํากัดการลงทุน     

  

3.2  การลงทุนในหลกัทรัพยท่ีมีความผันผวนสูง มกัใหผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว แตมีความเส่ียงท่ีจะทําใหขาดทุนไดมากข้ึนได
เชนกนั ทานสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดในระดบัใด 

1.    นอยท่ีสุด โดยตองการเนนการลงทุนท่ีสรางกระแสรายไดประจํา และใหความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแมวาจะไดรับ  
              ผลตอบแทนในระดบัท่ีต่ําสุด 
2.    รับไดในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเส่ียงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบางเพือ่เพิ่มโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ี

 สูงข้ึนในระยะยาว 
3.    ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงไดพอสมควร เพื่อสรางโอกาสในการไดรบัผลตอบแทนท่ีสูงกวาในระยะยาว 
4.    มาก โดยสามารถรบัความเส่ียงไดสูงสุดเพ่ือสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว 

  

3.3 ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดบัท่ีต่ํากวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทําใหอํานาจ
ในการซื้อลดลงได เมื่อพิจารณาถึงเปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปนี้ตรงกบัทานมากที่สุด 

1.    เงินตนสําหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ํากวาอตัราเงินเฟอ 
2.    รับความเส่ียงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพื่อคงระดบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาอัตราเงนิเฟอ 
3.    เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดบัเงินเฟอในระดับหนึง่ โดยสามารถรับความเส่ียงได 
4.    ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดบัเงนิเฟอมากท่ีสุด โดยสามารถรับความเสี่ยงไดเต็มท่ี 

   

3.4 ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนไดมากเพียงใด   
1.    ต่ํากวารอยละ 10 2.   รอยละ  10 - 20 3.  รอยละ 20 - 50 4.   มากกวารอยละ50       

ผลรวมของคะแนน  (สวนท่ี   ถึงสวนท่ี  )    
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.3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรบัผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงมากแตหากการลงทุนลมเหลวทานอาจจะ สูญเงินลงทุน
ท้ังหมด และอาจตองลงเงนิชดเชยเพิม่บางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด 
  ไมได    ไดบาง   ได     

3.6 นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว ทานสามารถรบัความเส่ียงดานอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกดิจากการลงทุนซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในตางประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของ NAV 
   ไมได    ได 

เงื่อนไขและขอตกลง 
1. ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาท่ีของ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability Assessment ของ
ลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทําแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชนในการรับทราบ
ความเสี่ยงในการลงทุนท่ีรับไดของตนเอง 

2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลท่ีลูกคาแจงแกเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯเทานั้น ท้ังนี้ มิไดเปนการแสดงวาบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกตอง
แทจริง ความครบถวน หรือความนาเชื่อถือของขอมูลของลูกคาท่ีลูกคาไดแจงและ
ผลการประเมินดังกลาว 

3. เม่ือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ทําการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคาและได
แจงใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา ถือวา
ลูกคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากขอมูลท่ีลูกคาใหกับ
เจาหนาท่ีของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแลว 

4. ลูกคาควรศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน (รวมทั้ง คําเตือนเกี่ยวกับการลงทุน
และความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผูท่ีสามารถให
คําแนะนําการลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถี่ถวนควบคูกับการศึกษาผลการ
ประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 
สัญญาซื้อขายลวงหนาตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเอง
แลวจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังนี้ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีไดรับจากตัวแทน
ของบริษัทฯ (ถามี) เปนเพียงขอมูลสวนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน
ของลูกคาเทานั้น 

5. การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง  ซึ่งไมผูกพันกับผลการประเมิน
ของลูกคา และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนท่ีไดรับตาม
แบบประเมินนี้  รวมท้ัง ลูกคายินยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณี
ท่ีลูกคาตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงท่ีสูงกวาระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุน
นั้นเอง  ลูกคายอมรับวาการดําเนินการลงทุนของลูกคาอาจไมเปนไปตามผล
การประเมินและอาจไมแนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมิน
ได 

6. บริษัทฯ  ผูบริหาร  รวมทั้งพนักงาน  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไมมีความรับผิด  
ภาระหรือหนาท่ีตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกคา 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข  ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมิน
ความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมินและขอมูลท่ีเกี่ยวของ โดยไม
จําตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด 

8. แบบประเมิน  การดําเนินการท่ีเกี่ยวของ  และขอมูลท่ีเกี่ยวของมีไวเพื่อบริการ   
เฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเทานั้น  ซึ่งลูกคาไดอานคําเตือนขางตน และ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของแลวและลูกคาไดเขาใจและตกลงตามคําเตือนและขอตกลงที่
เกี่ยวของเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 
 ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดในแบบคําขอเปดบัญชีและแบบประเมนิขางตนถูกตองครบถวน   และเปนความจรงิทุกประการ  ขาพเจายินยอมใหบริษัทหลักทรัพย 
ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทําการตรวจสอบขอมูลกับสถาบนัการเงินหรอืหนวยงานอื่นใดภายใตกฎหมายประกาศท่ีเกี่ยวของ    ขาพเจาไดรบัการชี้แจง  และ
เขาใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุนตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนของแตละประเภทบัญชีท่ีขาพเจาไดระบใุนแบบคําขอนี้          

 
 
ลงชื่อ     X________________________________________________ ลูกคา             
ตัวบรรจง (                                                                               ) 
วันท่ี                        

 ขาพเจาไดเขาพบและทําความรูจักกบัลูกคา  กรณีท่ีลกูคาไมไดลงนามตอหนาขาพเจา ขาพเจาไดทําการตรวจสอบตัวตนของลกูคาแลวตามมาตรฐาน KYC/CDD  
            
 
  ลงชื่อ    _________________________________________________ เจาหนาท่ีการตลาด    

 ตัวบรรจง (                                                                               ) 
 วันท่ี                       

สําหรับผูแนะนํา 

ผูแนะนาํการลงทุน (IFA)  เลขท่ีใบอนุญาต (กลต.)  
ผูแนะนาํ (IBA)  เลขท่ีใบอนุญาต (IBA)  

สําหรับเจาหนาท่ีการตลาด 
ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง ลงนามผูประเมนิ 

การลงทุนซื้อหลักทรัพย การลงทุนซื้อกองทุน 
  

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน   ได            ไมได 

 

 

              ก. สําหรับการลงทุนซือ้หลักทรพัย หรอื อนพัุนธ  ข. สําหรับการลงทุนซื้อหนวยลงทุน           
สําหรับเจาหนาท่ี Credit Control 

  Non US Client   US Client   Recalcitrant 
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เอกสารเปดบัญชี (สําเนาเอกสารทุกฉบับ โปรดลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
1.  สําเนาบัตรประชาชน 2.  สําเนาทะเบียนบาน 3.  สําเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 3  เดือน  4.  อากรแสตมป 30 บาท 
กรณีมอบอํานาจ  
1.  สําเนาบัตรประชาชน 2.  สําเนาทะเบียนบาน 3.  การดลายเซ็น     
4.  KYC 5.  อากรแสตมป 30 บาท 
เอกสารสําหรับพิจารณาวงเงิน 
1.  Statement ยอนหลัง 3 เดือน 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

บันทึกขอตกลงการขอรับเอกสารทางไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (E-Mail) 
หนังสือแนบทายสัญญาการเปนตัวแทนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย อนุพนัธ และหนวยลงทนุ 

สัญญาน้ีทําท่ี บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

          
ตามที่ขาพเจา _____________________________________________________________________ ( “ลูกคา” ) เลขที่บัญชี 
ไดทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ( “บริษัท” ) เปนตัวแทนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และ/หรือ อนุพันธ และ/หรือ 
หนวยลงทุนน้ัน โดยบันทึกขอตกลงฉบับน้ี ลูกคามีความประสงคขอใหบริษัทดําเนินการจัดสงเอกสารใหลูกคาทางที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) 
ของลูกคา แทนการสงเอกสารโดยวิธีการสงทางไปรษณยี โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกัน ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
 

ขอ 1  ที่อยูไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (E-Mail Address) ของลูกคา เพื่อการรับเอกสารตามบันทึกขอตกลงน้ี คือ : 
 
  
 
ขอ 2 เม่ือลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) จากท่ีระบุไวในขอ 1 ลูกคาทราบถึงความรับผิดชอบและตกลงวาลกูคาจะ
 เปนผูแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ขอ 3 ผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของบันทึกขัอตกลงฉบับน้ีใหอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 รวมถึง
 ฉบับแกไขใดๆ ของ พรบ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว รวมถึงขอกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการรับสงขอมูลหรือเอกสาร
 ทางอิเล็กทรอนิกส 
ขอ 4 “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูล
 ทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ขอ 5 “การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรตามมาตรฐาน 
 ที่ไดตกลงไว 
ขอ 6 “เอกสาร” ที่ลูกคายินยอมตกลงใหบริษัทจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแกลูกคา รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเอกสารดังตอไปน้ี 
 เอกสารดานตราสารทุน หมายถึง ใบยืนยันการซ้ือขายหลักรัพย / ใบชําระราคาหลักทรัพย / ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทาง
 บัญชี 
 เอกสารดานตราสารอนุพันธ หมายถึง ใบยืนยันการซ้ือขายตราสารอนุพันธ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี 
 เอกสารดานหนวยลงทุน หมายถึง ใบยืนยันการซ้ือขายหนวยลงทุน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี 
 ทั้งน้ีบริษัทขอสวงนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอรมและเอกสารหลักฐานอื่นของบริษัทที่จะจัดสงดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส โดยบริษัทจะ 
 แจงใหทราบลวงหนา 
ขอ 7 ลูกคาทราบวาลูกคาสามารถขอใหบริษัทจัดพิมพและออกเอกสารตนฉบับประเภทใดๆ หรือสําเนาเอกสารใดๆ ใหแกลูกคาเปนคราวๆ ได 
ขอ 8 กรณีที่ลูกคาตองการยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทตามความในขอ 6 หรือเฉพาะเอกสารบางประเภทผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลูกคาจะตอง
 แจงความประสงคน้ันเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ กอนวันที่ลูกคามีความประสงคจะใหการยกเลิกรับเอกสารผานทาง
 ไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส  มีผลบังคับใช 
ขอ 9 ลูกคามีความรูและความเขาใจเกีย่วกับการรับเอกสารทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได ซ่ึง
 ไดแก (แตไมจํากดัอยูเพียงแต) การสูญหายของขอมูลระหวางทาง  การสงขอมูลเปนไปอยางลาชาหรือไมสามารถสงขอมูลได การถูก สอด 
 แทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือเขามาลวงรูขอมูลใดๆ การ ผิดพลาดและ
 คลาดเคลื่อนของขอมูลประการอืน่ใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัดในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนส่ือสารสาธารณะท่ีมผีูใชบริการเปน 
 จํานวนมากท่ัวโลก ท้ังนี้ลูกคาเขาใจและยอมรับวา บริษัทไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ  ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุ
 ดังกลาว  และการท่ีบริษัทปฎิบัติตามคําขอของลูกคาในการจัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสนี้ มิไดเปนการรับรอง หรือรับประกัน 
 วาบริษัทจะสามารถปองกันความเส่ียงหรือความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได 
ขอ 10 ลูกคาทราบและตกลงวาลูกคามีหนาท่ีในการตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลในเอกสารทุกประเภทที่ไดรับทุกคร้ัง ทั้งน้ี หากลูกคามิไดโตแยงหรือ
 คัดคานความถูกตองของขอมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทําการนับจากเวลาที่ลูกคาไดรับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดสงไปยังที่ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
 (E-Mail Address) ของลูกคาแลว ใหถือวาลูกคาไดตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดทีป่รากฎในเอกสารน้ันและใหถือวาบริษัทไดกระทําการในฐานะ
 ตัวแทนโดยสมบูรณแลว 
 
 
 ลงชื่อ X__________________________________________________ ลูกคา 
                 (                              ) 

หมายเหตุ: หลังจากสมัครใชบริการแลว ทานจะไดรับจดหมายแจงยืนยันการสมัครใชบริการ โดยสงไปยัง E-Mail Address และที่อยูจัดสงเอกสารที่ทานใหไว 
 
 

                                    ปรับปรุงลาสุด 1 ก.ค. 2557 
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สัญญานี้ทําที่    บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
สัญญานี้ทําข้ึน ณ วันทีร่ะบุในทายสัญญานี้  ระหวาง ________________________________________________________________________________ (ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ลูกคา”) ฝายหนึ่งกับ 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ตอไปนี้ในสัญญาจะเรียกวา “บริษัท”) อีกฝายหนึ่ง โดยที่ลูกคามีความประสงคที่จะเปนลูกคาของบริษัท โดยขอเปดบัญชีเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยทั้งในและ
นอกตลาดหลักทรัพยและยินยอมผูกพันตน  ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และศูนยซื้อขายหลักทรัพยใดๆ รวมทั้งหนวยงานกํากับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยนั้นๆ รวมตลอดถึงแตไมจํากัดเฉพาะระเบียบขอบังคับของบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพยทั้งที่มีอยูแลวหรือที่ไดแกไขเปล่ียนแปลงหรือที่จะมีข้ึนใหมในภาย
หนาทุกประการ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันดังตอไปนี้ 
1. นิยาม ในสัญญานี้คําวา 
“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
“การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย (Over the counter)” หมายถึง การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพยซึ่งหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและ/หรือหลักทรัพยจดทะเบียนที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานหรือตลาดหลักทรัพยใหทําการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย 
“การซื้อขายหลักทรัพยแบบชําระราคาสุทธิ (Net Settlement)” หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพยที่มีการขายหลักทรัพยเดียวกันจากสวนที่ซื้อมาในวันเดียวกัน และมีการชําระราคาสุทธิของคาซื้อกับคาขาย
หลักทรัพยนั้น 
“คาขายหลักทรัพย”  หมายถึง จํานวนเงินสําหรับการขายหลักทรัพยในรายการขายแตละรายการผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหลังจากหักคาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดที่เก่ียวของ 
“คาซื้อหลักทรัพย”  หมายถึง จํานวนเงินสําหรับการซื้อหลักทรัพยในคําสั่งซื้อผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพย  รวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใดที่เก่ียวของ 
“คูมือการใชบริการ”  หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่ใชเปนแนวทางในการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ซึ่งบริษัทอาจแกไขเพ่ิมเติมไดเปนครั้งคราว 
“ซื้อ”  ใหหมายความรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพยดวย 
“ตลาดหลักทรัพย”  หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 
“ทรัพยสิน”  หมายถึง เงินสด หลักทรัพย ทรัพยสินอ่ืน รวมตลอดถึงสิทธิอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนจากทรัพยสินดังกลาว 
“บริการออนไลน / บริการโพเอ็มส”  หมายถึง  บริการการสั่งซื้อขายหลักทรัพย หรือบริการอ่ืนใดที่บริษัทจัดทําไวใหลูกคาโดยผานทางคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด 
“บัญชี”  หมายถึง  บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาที่ไดเปดไวกับบริษัท 
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเงินสด”  หมายถึง  บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเงินสดของลูกคาที่เปดไวกับบริษัทตามแบบคําขอเปดบัญชีของลูกคา ตามที่ไดระบุไวในขอ 3 
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา”  หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่จัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกรายการเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 4 ของสัญญานี้ การฝากเงินและการ
ถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคา รวมทั้งดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนตามสัญญานี้ หลักทรัพย และคาขายหลักทรัพยของลูกคาตลอดจนภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนใดที่เก่ียวกับสัญญานี้ 
“แบบคําขอเปดบัญชี”  หมายถึง  แบบคําขอที่ลูกคาย่ืนเพ่ือขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท และซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย 
“ผูแทน”  หมายถึง  กรรมการ เจาหนาที่ ลูกจาง และตัวแทน 
“ภาระหนี้สิน”  หมายถึง  หนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย คาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพ่ิม รวมถึงคาใชจายอ่ืนใดอันเกิดจาก และเก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาของลูกคาและหนี้ที่
เกิดจากและเก่ียวกับสัญญานี้ 
“ยอดเงินคงเหลือของลูกคา”  หมายถึง  มูลคาสุทธิของยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาของลูกคาในแตละวันทําการ 
“รหัสประจําตัว”  หมายถึง  รหัสประจําตัวของลูกคาที่บริษัทกําหนดไวเพ่ือใชสําหรับบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส และ/หรือบริการอ่ืนๆ ของบริษัท 
“วงเงินซื้อขาย” หมายถึง จํานวนเงินสูงสุดทีบ่ริษัทอนุมัติใหลูกคาซื้อขายหลักทรัพยโดยผานบริษัท ตามขอ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้ และใหรวมถึงคาธรรมเนียม คาบําเหน็จ คานายหนา คาตอบแทน หรือคาใชจาย
อ่ืนใด ตลอดระยะเวลาที่ลูกคามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท และใหหมายความรวมถึงวงเงินสูงสุดที่ลูกคาสามารถสั่งซื้อหลักทรัพยผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ตามที่กําหนดไวในขอ 4.3 แหงสัญญานี้แลวแตกรณี 
“วันทําการ”  หมายถึง  วันที่บริษัทหลักทรัพยเปดทําการในประเทศไทย 
“วันที่ซื้อขายหลักทรัพย”  หมายถึง  วันที่ลูกคาสั่งซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีที่ไดเปดไวกับบริษัท 
“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”  หมายถึง  ศูนยรับฝากหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย” หมายถึง  สัญญาซื้อขายหลักทรัพยและหนังสือมอบอํานาจที่ลูกคาทํากับบริษัทโดยแตงต้ังใหบริษัทเปนผูซื้อขายหลักทรัพยในนามของลูกคา 
“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
“สิทธิในทรัพยสินทางปญญา”  หมายถึง  สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดษิฐ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการคา  และชื่อทางการคา  เครื่องหมายบริการความลับทางการคา ความรู และสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาอ่ืนใด  (ไมวาจะจดทะเบียนหรือไมก็ตาม)  และคําขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไมวา ณ ที่ใดๆ ในโลก 
“หลักทรัพย”  หมายถึง  หุน  หุนกู  พันธบัตร  ต๋ัวเงิน ต๋ัวเงินคลัง หนวยลงทุน อันไดแก ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุนรวม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หุนกูหรือหนวยลงทุน  และให
หมายความรวมถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิในหุน หรือหุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขาชื่อซื้อหุนหรือหุนกู ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย ใบตอบ
รับใบหุนหรือตราสารแหงสิทธิอ่ืนใด รวมตลอดถึงดอกผล เงินปนผล และสิทธิอ่ืนๆ ในหลักทรัพยนั้นดวย และหลักทรัพยอ่ืนๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย หรือ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
2.    การมอบอํานาจ 
2.1 ลูกคาตกลงแตงต้ังและมอบอํานาจใหบริษัทเปนตัวแทนและ/หรือนายหนาของลูกคาในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย โดยลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาทุกประการ 
ไมวาจะเปนการสั่งซื้อขายหลักทรัพยโดยลายลักษณอักษรหรือคําสั่งดวยวาจา   หรือทางโทรศัพทหรือวิธีอ่ืนๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งถือปฏิบัติอยูทั่วไป 
2.2 ลูกคาทราบดีวาเปนสิทธิของบริษัทที่จะไมรับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาก็ได  และลูกคาตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกคามีตามกฎหมาย  และสละสิทธิที่จะยกขอตอสูใดๆ  ข้ึนตอสูกับบริษัท   โดยได
มอบอํานาจใหบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจทั่วไปของลูกคาเพ่ือกระทําการใดๆ แทนลูกคาไดดังตอไปนี้ 
2.2.1 ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพยทุกชนิดทุกประเภททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย รวมตลอดถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับโอน  รับมอบ  ถือครอบครองและสงมอบหลักทรัพยหรือใบสําคัญหลักทรัพยตางๆ 
2.2.2 ชําระเงินคาซื้อหลักทรัพย  คาตัวแทนนายหนา คาธรรมเนียม คาภาษี คาอากรแสตมป คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาใชจายใดๆ และทั้งปวงที่เก่ียวของกับการซื้อ หรือจําหนายจายโอนหลักทรัพย  และรับชําระ
เงินคาขายหลักทรัพย รวมตลอดถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับเงินปนผล หรือดอกเบ้ียหรือเงินหรือคาใชจายอ่ืนใดอันเก่ียวกับหรือเกิดจากการถือครองหลักทรัพยของลูกคา ไมวาหลักทรัพยนั้นๆ จะอยูในชื่อของลูกคา
หรือบุคคลอ่ืนใด 
2.2.3 นําเงินคาขายหลักทรัพยและดอกผลของหลักทรัพยตามขอ 2.2.2 ขางตน รวมตลอดถึงแตไมจํากัดเฉพาะเงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยที่นํามาวางเปนประกันไปชาํระหนี้ของลูกคาที่มีอยูตอ
บริษัทเปนครั้งคราว 
2.2.4 ทํา และ/หรือลงนามในหนังสือเอกสาร  สัญญา  หรือตราสารใดๆ  รวมทั้งหนังสือ เอกสาร  สัญญา  หรือตราสารการซื้อขาย  หรือโอนหลักทรัพยเปนตน ปดโอนหลักทรัพยเปนชื่อของบริษัท  หรือบุคคล  หรือ 
นิติบุคคลตามที่บริษัทเห็นสมควร เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนใดๆ  อันเก่ียวกับหลักทรัพยของลูกคาที่บริษัทไดถือหรือครอบครองไว  ทั้งนี้ ภายใตขอกําหนดแหงขอ 7.7 
2.2.5 แตงต้ังและถอดถอนตัวแทนชวงเพื่อการใดๆ แทนบริษัทตามอํานาจที่ใหไวตามหนังสือมอบอํานาจนี้ 
2.2.6 ในกรณีที่ลูกคาถึงแกความตาย ตกเปนผูไรความสามารถ ตกเปนผูเสมือนไรความสามารถ ตกเปนผูมีหนี้สิ้นลนพนตัว ลมละลาย เลิกกิจการถูกฟองรองเปนคดีตอศาลใดๆ หรือเม่ือบริษัทเห็นเปนการสมควร 
เพ่ือคุมครองผลประโยชนของลูกคาหรือบริษัท ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทขายหรือถายโอนไปซึ่งหลักทรัพย ทรัพยสินหรือสิทธิอ่ืนใดของลูกคา และหรือตกลงและยินยอมใหบริษัทซื้อหลักทรัพยทั้งหมดหรือ 
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บางสวนเพื่อชดใชใหแกบริษัทแทนหลักทรัพยซึ่งลูกคาไดสั่งใหบริษัทขายแลว แตลูกคายังมิไดสงมอบใหบริษัท ทั้งนี้ โดยใหสิทธิแกบริษัทในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยมาตรา 828 เพ่ือ
บรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกคาที่มีตอบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัท 
2.2.7  เปดบัญชีหลักทรัพยและปดบัญชีหลักทรัพยที่ลูกคาเปดไวกับบริษัท 
2.2.8 ทําการอ่ืนใดบรรดาที่จําเปนหรือสมควรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามอํานาจที่ใหไวตามหนังสือมอบอํานาจนี้ 
2.3 ในกรณีที่สัญญาแตงต้ังใหบริษัทเปนตัวแทน  และ/หรือนายหนานี้มีอันสิ้นผลไป คูสัญญาตกลงใหสัญญาซื้อขายหลักทรัพยเงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา สัญญาซื้อขายนอกตลาด
หลักทรัพย สัญญาบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส และสัญญาดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาเปนอันสิ้นผลไปทั้งหมด แตอยางไรก็ตาม การสิ้นผลของสัญญายอมไมเปนเหตุใหสิทธิหนาที่ของคูสัญญาที่ยังคงมีตอกัน
กอนการสิ้นผลนั้นๆ เปนอันสิ้นสุดลงไปดวย 
3.   การซื้อหรือขายหลักทรัพยเงินสด 
3.1 คูสัญญาตกลงวาในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้น เปนการสั่งซื้อขายหลักทรัพยตามชื่อประเภท ชนิด จํานวนและราคาที่ตองการซื้อ และ/หรือขายเทานั้นโดยไมเจาะจงวาจะเปนการซื้อหรือขายใหแกผูใดหรือ
มีชื่อผูใดเปนผูถือหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพยนั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอยางใดและเม่ือบริษัทจะตองรับหรือสงมอบหลักทรัพยใหแกผูซื้อ ผูขาย หรือลูกคาแลวก็ใหใชหลักทรัพยประเภทชนิดเดียวกัน
และจํานวนเทากันแทนกันได 
3.2 บริษัทตกลงที่จะใหลูกคาซื้อขายหลักทรัพยโดยผานบริษัทตามสัญญานี้ภายในวงเงินซื้อขายที่บริษัทกําหนด บริษัทมีสิทธิที่จะลดหรือเพ่ิมวงเงินซื้อขายตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา   
หรือไดรับความยินยอมจากลูกคากอน บริษัทจะทําการแจงวงเงินซื้อขายเริ่มตนใหลูกคาทราบและการเปล่ียนแปลงวงเงินในภายหลัง ในกรณีที่บริษัทอนุมัติคําสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพยของลูกคาซึ่งเกินกวา
วงเงินซื้อขาย  ลูกคายินยอมรับผลของการซื้อ และ/หรือขายดังกลาวตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการเสมือนวาการซื้อ และ/หรือขายดังกลาวไมเกินวงเงินซื้อขาย 
3.3 กอนการซื้อหรือขายหลักทรัพย ลูกคาตกลงจะนําทรัพยสินตามที่สํานักงานประกาศมาวางไวกับบริษัท เพ่ือเปนหลักประกันในการชําระคาซื้อหรือคาขายหลักทรัพย คานายหนา หรือคาใชจายอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของ
กับการซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสดตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดตามจํานวนเงินที่ลูกคาอาจซื้อไดโดยจํานวนเงินดังกลาวตองไมเกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติใหแกลูกคา 
3.4  ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทดําเนินการกับทรัพยสินที่เปนหลักประกันไดดังตอไปนี ้
3.4.1  กรณีลูกคานําเงินสดมาเปนหลักประกัน: ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทถือเงินสดของลูกคาพรอมทั้งดอกเบ้ียและผลประโยชนอ่ืนใดอันเกิดจากการถือเงินสดดังกลาวของบริษัทไวเปนหลักประกันในการชําระหนี้
คาซื้อหรือคาขายหลักทรัพย คานายหนา และคาใชจายอันเปนอุปกรณแกบริษัท และหากลูกคาไมชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้คาซื้อหรือคาขายหลักทรัพยดังกลาว ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทนําหลักประกัน
ดังกลาวมาชําระหนี้ของลูกคาได 
3.4.2 กรณีลูกคานําหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนตามที่สํานักงานกําหนดมาวางเปนหลักประกัน:  ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทยึดหนวงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนไวเปนหลักประกันในการชําระหนี้คาซื้อหรือคาขาย
หลักทรัพย คานายหนาและคาใชจายอันเปนอุปกรณแกบริษัทไดจนกวาลูกคาจะชําระหนี้แกบริษัทจนครบถวน และตกลงชําระดอกเบ้ียในหนี้ที่คางชําระแกบริษัทในอัตรารอยละ 21 ตอป  ทั้งนี้การดําเนินการของ
บริษัทตามขอ  3.4  นั้น  ไมเปนการตัดสิทธิของบริษัทในการเรียกคาปรับ หรือบังคับขายหลักทรัพยเพ่ือนํามาชําระหนี้แกบริษัทแตประการใด 
3.5 บริษัทอาจจะตกลงกําหนดวงเงินซื้อขายของลูกคา ซึ่งมีความแปรผันลดลงหรือเพ่ิมข้ึนเปนครั้งคราว โดยบริษัทจะพิจารณาจากประเภทหลักประกันที่ลูกคานํามาวางไว  ซึ่งอาจไดแก เงินสด  หรือหุนที่ทําการซื้อ
ขายอยูในตลาดหลักทรัพยที่บริษัทอนุญาตใหมีผลตอวงเงินซื้อขาย ทั้งนี้ วงเงินซื้อขายที่ลูกคาจะทําการซื้อขายไดนี้ จะเปนจํานวนไมเกินกวามูลคาหลักประกันที่คํานวณไดในบัญชีของลูกคาในสิ้นวันทําการกอนหนา 
โดยลูกคายอมรับผลการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของวงเงินซื้อขายที่เกิดจากการสั่งซื้อหรือขายแตละครั้ง เปนวงเงินที่ไดทาํการซื้อขายกับบริษัทขณะนั้น และยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการชําระราคาหลักทรัพยที่
ระบุอยูในหนังสือสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 
3.6 ลูกคาตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรพัยที่สั่งใหบริษัทซื้อแตละคราวใหแกบริษัท พรอมดวยคานายหนาและคาใชจายอันเปนอุปกรณทันทีหรืออยางชาไมเกินกําหนดเวลา 3 วันทําการสําหรับ
หลักทรัพยประเภททุน  และไมเกินกําหนดเวลา  2  วันทําการสําหรับหลักทรัพยประเภทหนี้ นับแตวันที่ซื้อหลักทรัพยนั้น  หรือตามที่ตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทไดประกาศกําหนดเปนคราวไป   โดย
ใหถือเอาตามยอดเงินที่แสดงอยูในรายการซื้อซึ่งเปนแบบฟอรมของบริษัท และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนซึ่งเปนแบบฟอรมของตลาดหลักทรัพยในวันที่ซื้อหลักทรัพยหาก
ลูกคาผิดนัดการชําระราคาดังกลาวขางตน ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัท 
3.6.1 คิดคาปรับจากจํานวนเงินที่ผิดนัดชําระราคา  ในอัตราที่บรษัิทกําหนดและประกาศเปนครั้งคราว  นับแตวันที่ผิดนัดชําระราคาจนกวาบริษัทจะไดรับชําระจนครบถวน และ/หรือ 
3.6.2 บังคับขายหลักทรัพยของลูกคา  ซึ่งอยูในความครอบครองของบริษัท  ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย  (ถามี) ไดทันที โดยไมตองบอกกลาวใหลูกคาทราบลวงหนา ทั้งนี้ โดยมิตองคํานึง
วาเปนหลักทรัพยและ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผิดนัดชําระราคาหรือไม หรือเปนหลักทรัพย และ/หรือสิทธิในหลักทรัพยที่ลูกคาไดฝากหรือมอบใหบริษัท
ครอบครองไวเพ่ือการใด ลูกคาตกลงยินยอมชดใชคาเสียหายและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายและการบังคับขายหลักทรัพยดังกลาวนั้นจนครบถวนทุกประการ 
ทั้งนี้ การเลือกใชสิทธิบังคับขายหลักทรัพยตามขอ  3.6.2 นั้น  ไมตัดสิทธิบริษัทในการที่จะเรียกคาปรับตามขอ  3.6.1  จนกวาบริษัทจะไดรับชําระหนี้จนครบถวน 
3.7 ลูกคาตกลงยินยอมสงมอบหลักทรัพยที่ขายใหกับบริษัท  ภายในเวลา  12.00 น.  ของวันทําการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย หรือตามกําหนดที่ตลาดหลักทรัพย  หรือบริษัทไดประกาศเปนคราวไป  
หากลูกคาไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่ขายตามวันเวลาท่ีกําหนด  บริษัทจะดําเนินการซื้อหลักทรัพยในจํานวนดังกลาว เพ่ือนําหลักทรัพยที่ซื้อนั้นไปสงมอบแทนที่ของลูกคาในวันทําการที่สองถัด
จากวันที่ขายหลักทรัพยนั้น โดยบริษัทไมตองบอกกลาวใหลูกคาทราบลวงหนา และลูกคาตกลงยินยอมชดใชคาเสียหาย และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพยเพ่ือสงมอบแทนดังกลาวนั้นจน
ครบถวนทุกประการ 
3.8 ในกรณีที่ลูกคาสั่งใหบริษัทขายหลักทรัพยที่ลูกคาไดซื้อมาโดยผานบริษัท และลูกคายังมิไดชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย รวมตลอดถึงคานายหนาและคาใชจายอันเปนอุปกรณอ่ืนๆ นั้นใหแก
บริษัท เม่ือบริษัทไดขายหลักทรัพยตามคําสั่งดังกลาวแลว ลูกคาจะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยคานายหนา และคาใชจายอ่ืนๆ ใหแกบริษัทจนครบถวนกอน แลวบริษัทจึงจะชําระเงินคาขาย
หลักทรัพยนั้นใหแกลูกคา ทั้งนี้  หากธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยนั้นเปนการซื้อขายหลักทรัพยแบบชําระราคาสุทธิ  บริษัทมีดุลยพินิจที่จะทําการ หรือไมทําการหักกลบลบหนี้กับลูกคาได 
3.9 ในกรณีที่บริษัทไดบังคับขายหลักทรัพยของลูกคาตามความในขอ 3.6.2 ลูกคายินยอมผูกพันตอการบังคับขายหลักทรัพยดังกลาว เสมือน หนึ่งการขายตามคําสั่งของลูกคาเอง และลูกคายินยอม
ใหบริษัทนํายอดเงินที่พึงจะไดรับจากการขายนั้นๆ หลังจากหักคานายหนาคาภาษี คาอากรแสตมป คาใชจายอ่ืนๆ นับแตวันที่บริษัทจัดการซื้อหลักทรัพยตามคําสั่งของลูกคาแลว  ไปหักกลบลบหนี้   
และ/หรือหักทอนบัญชีทุกประเภทที่ลูกคามีอยูกับบริษัท และ/หรือนําเงิน ทรัพยสิน ตลอดจนดอกผลหรือเงินปนผล หรือสิทธิอ่ืนใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย หรือทรัพยสินซึ่งบริษัทไดรับในนามของ
ลูกคาซึ่งอยูในครอบครองของบริษัท ไปชําระหนี้ทุกชนิดที่ลูกคามีตอบริษัท จนกวาบริษัทจะไดรับชําระหนี้จนครบถวนตามแตบริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไมจําเปนตองบอกกลาวใหลูกคาทราบ
กอน 
3.10 ในการขายหลักทรัพยหรือทรัพยสิน หรือสิทธิอ่ืนใดของลูกคาตามความในขอ 2.2.6 หรือ 3.9 ดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิที่จะกระทําการใดๆตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยผานตลาดหลักทรัพย
หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได โดยมิตองบอกกลาวแกลูกคากอน หรือไมจําเปนตองแจงความ หรือโฆษณา หรือกระทําการใดๆที่คลายคลึงกันกอนทั้งสิ้น
และลูกคายินยอมใหบริษัทนําเงินซึ่งไดจากการขายหลักทรัพยนั้นๆ ชําระหนี้ทุกชนดิที่ลูกคามีตอบริษัททั้งในปจจุบัน และหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระคืนแกบริษัทหรือไม
ก็ตาม  บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกคาไดตามแตบริษัทจะเห็นสมควร  และลูกคายินยอมผูกพันที่จะชดใชหนี้ทุกชนิดที่ยังคงตองชําระแกบริษัทจนครบถวน 
4.   การซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา 
4.1 กรณีที่ลูกคาประสงคที่จะเขาทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนานอกจากที่จะไดตกลงกันภายใตบทบัญญัติดังตอไปนี้ของสัญญาแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของรวมถึงขอกําหนดของบริษัทที่มีอยูในปจจุบันหรือที่จะไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาดวย 
4.2. ลูกคาตกลงที่จะเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา และซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทผานระบบคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสใดๆ   ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้   โดยลูกคา 
ตกลงที่จะผูกพันตามคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของตนทุกประการ ไมวาจะเปนการสั่งซื้อขายหลักทรัพยโดยลายลักษณอักษร  หรือคําสั่งดวยวาจาหรือทางโทรศัพท  หรือผานระบบคอมพิวเตอร  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
อ่ืนใด  หรือวิธีอ่ืนๆตามประเพณี  หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทยินยอมใหลูกคาซื้อขายหลักทรัพยผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาตามขอกําหนด
และเงื่อนไข กลาวคือ 
4.2.1 ลูกคาตกลงที่จะชําระเงินคาซื้อหลักทรัพย รวมถึงคาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนคาใชจายอ่ืนใดใหแกบริษัท และสงมอบหลักทรัพยที่ไดสั่งผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาในแต
ละคราว ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญานี้ 
4.2.2 ลูกคาตกลงที่จะดํารงยอดเงินคงเหลือของลูกคาไวในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ในระบบชําระเงินลวงหนาเพ่ือประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้  โดยบริษัทจะเก็บรักษา
ยอดเงินคงเหลือของลูกคาไวแยกจากบัญชีธนาคารของบริษัท โดยการนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนหรือการที่บริษัทนําไปลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน    
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หรือบริษัทหลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพยหรือลงทุนในลักษณะอ่ืน ตามที่ตลาดหลักทรัพยหรือ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ตามที่ไดระบุไวในขอ 7.3.1 (ก) 
4.2.3 ลูกคาจะไดรับดอกเบ้ียตามยอดเงินคงเหลือของลูกคาในอัตราที่บริษัทไดกําหนดไวเปนครั้งคราว โดยดอกเบ้ียจะสะสมเปนรายวันและจะคิดคํานวณภายหลังเวลาปดทําการในวันทาํการแตละวัน   ทั้งนี้ยอดเงิน
คงเหลือของลูกคารวมแลว จะตองไมนอยกวาจํานวนเงินข้ันตํ่าที่บริษัทกําหนดไวเปนครั้งคราว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคํานวณและการชําระดอกเบ้ียตามขอกําหนดของบริษัทที่ไดกลาวถึง
ขางตนตามที่บริษัทเห็นสมควร  โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 
4.2.4 ดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา จะถูกนําฝากเขาในยอดเงินคงเหลือในระบบชําระเงินลวงหนาของลูกคา ภายหลังจากเวลาปดทําการในวันทาํการสุดทายของแตละเดือน 
4.2.5 ลูกคายินยอมใหบริษัทถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคาในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  เพ่ือนํามาชําระภาระหนี้สินและหนี้สินอ่ืนใดที่ลูกคามีตอบริษัท  โดยไมมีเง่ือนไข
และขอโตแยงใดๆ 
4.2.6 ลูกคาสามารถเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคาไดตอเม่ือไดย่ืนหนังสือขอเบิกถอนเงินตามแบบที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะคืนยอดเงินคงเหลือของลูกคาพรอมดอกเบ้ียที่เกิดข้ึนภายหลังการหักภาระหนี้สิน
ใหแกลูกคาภายใน 2 วนัทําการ  หรือตามวิธีการที่บริษัทจะไดประกาศใหทราบเปนครั้งคราวหลังจากวันที่บริษัทไดรับหนังสือขอเบิกถอนเงิน  ทั้งนี้  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดขอจํากัดในวงเงินข้ันตํ่าและวงเงิน
สูงสุดในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคา 
4.2.7 ภายหลังที่ย่ืนหนังสือขอเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคา ลูกคาตกลงที่จะไมสั่งซื้อหลักทรัพยเกินกวาวงเงินซื้อขาย  (หลังจากหักจํานวนเงินที่ขอเบิกถอน) 
4.2.8 ลูกคาตกลงที่จะฝากหรือดําเนินการใหมีการฝากหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาไวกับบริษัทกอนที่ลูกคาจะมีคําสั่งขายหลักทรัพย 
4.2.9 ลูกคาตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียมการจัดการที่เก่ียวของกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ในระบบชําระเงินลวงหนาและตามสัญญานี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกําหนด 
4.3 คูสัญญาตกลงใหมีการกําหนดวงเงินซื้อขายและคําสั่งในการซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาดังตอไปนี้ 
4.3.1 วงเงินซื้อขายสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาใหคิดคํานวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกคาตามเวลาที่เกิดข้ึนจริงในระหวางวันทําการ และใหปรับยอดเงินคงเหลือของลูกคาโดย 
(ก) หักคําสั่งซื้อหลักทรัพยทั้งหมดไมวาจะไดรับการยืนยันคําสั่งดังกลาวแลวหรือไมก็ตาม 
(ข) เพ่ิมคาขายหลักทรัพยเฉพาะในสวนของคําสั่งขายหลักทรัพยที่ไดรับการยืนยันคําสั่งแลว 
4.3.2 ลูกคาตกลงที่จะฝากหรือดําเนินการใหมีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกคาไวกับบริษัท เพ่ือประโยชนในการกําหนดวงเงินซื้อสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนากอนที่ลูกคาจะสั่งซื้อ 
4.3.3 บริษัทอาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาหรือไดรับความยินยอมจากลูกคากอน 
4.3.4 ลูกคาตกลงที่จะไมสั่งซื้อหลักทรัพยเกินกวาวงเงินซื้อขายที่บริษัทไดกําหนดไว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
4.3.5 กรณีที่ปรากฏแกบัญชีซื้อขายอันมีผลทําใหลูกคาทําการสั่งซื้อหลักทรัพยใดๆเกินกวาวงเงินซื้อขาย ใหถือวาลูกคายอมรับหลักทรัพยตามจํานวนและราคาที่ซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาตกลงที่จะดําเนินการใหวงเงินซื้อขาย
ของลูกคาถูกตองภายในวันทําการถัดไป  มิฉะนั้นบริษัทมีสิทธิที่จะดําเนินการแกไขใหถูกตอง โดยวิธีใดๆตามแตบริษัทจะเห็นสมควรโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาและลูกคาตกลงที่จะชดใชคาเสียหายและคาใชจาย
ที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
4.3.6 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับคําสั่งใดๆ ของลูกคาในสวนที่เก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาที่เกินวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทไมตองรับผิดตอความสูญหาย ความเสียหาย หรือคาใชจาย
อ่ืนใดที่เกิดข้ึนแกลูกคา  อันเนื่องมาจากการปฏิเสธดังกลาว ทั้งนี้  ลูกคาตกลงที่จะสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่มีตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกขอตอสูใดๆ ข้ึนตอสูกับบริษัท 
4.3.7 ลูกคาตกลงที่จะไมทําคําสั่งขายชอรต (short sale order) ผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา เพ่ือประโยชนแหงขอ สัญญานี้ การขายชอรต (short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย
ที่ลูกคายังไมไดฝากเขาในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาในขณะที่มีคําสั่งขาย 
4.3.8 บริษัทอาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสมภายใตดุลยพินิจของบริษัทเพ่ือยกเลิกหรือปฏิเสธคําสั่งใดๆ หากเกิดกรณีดังตอไปนี้ 
(ก)  ราคาซื้อขายและ/หรือจํานวนหลักทรัพยไมไดเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดโดยบริษัท และ/หรือตลาดหลักทรัพย  และ/หรือ ก.ล.ต. หรือ 
(ข)  มีคําสั่งขายชอรต (short sale order)  หรือ 
(ค)  มีการกระทําผิดขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี ้
4.3.9 ลูกคารับทราบวาเม่ือตลาดหลักทรัพยเปดทําการในแตละวันทําการคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาจะเรียงไปตามลําดับกอนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิกเม่ือเวลาปดทําการในแตละวันทําการ ลูกคา
อาจจะยกเลิกคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดตามที่บริษัทไดจัดใหไวและบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคําสั่งโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ลูกคา
รับทราบและตกลงวาคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนได ภายหลังจากบริษัทไดยืนยันคําสั่งซื้อขายของลูกคาแลว 
4.3.10 บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาทําผานคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ   หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทจะเห็นสมควร 
4.4 คูสัญญาตกลงใหมีการชําระราคาหลักทรัพยที่ไดมีการซื้อขายกันดังตอไปนี้ 
4.4.1 ลูกคาตกลงวา การชําระราคาคาซื้อขายหลักทรัพยผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนานั้น จะดําเนินการโดยการปรับยอดเงินคงเหลือของลูกคาในวันชําระราคาตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
ไวซึ่ง ณ ปจจุบันนี้ กําหนดใหชําระคาซื้อหลักทรัพยและคาขายหลักทรัพยภายในวันทําการที่สามนับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย และลูกคาตกลงจะผูกพันตนตามการเปล่ียนแปลงวันชําระราคาหลักทรัพย ตามที่
ตลาดหลักทรัพย   และ/หรือ ก.ล.ต.กําหนดเปนครั้งคราว 
4.4.2  ในวันชําระราคาหลักทรัพย ลูกคาตกลงใหบริษัทดําเนินการดังตอไปนี้ 
(ก)  ใหหักคาซื้อหลักทรัพยที่ครบกําหนดชําระจากยอดเงินคงเหลือของลูกคา และ 
(ข)  ใหนําคาขายหลักทรัพยที่ครบกําหนดชําระในวันดังกลาวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกคา 
4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกคาในวันทําการแตละวันที่กลาวถึงในขอ 4.4.1 ขางตน  ใหหมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกคาภายหลังจากมีการปรับคาซื้อหลักทรัพยและคาขายหลักทรัพยที่ถึงกําหนดชําระราคาในวัน
ทําการดังกลาว 
4.5 คูสัญญาตกลงใหมีการจัดการเก่ียวกับหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยดงันี้ 
4.5.1 ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทนําหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาไปชําระหนี้ตามสัญญานี้ และสามารถนําหลักทรัพยดังกลาวไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหนี้อ่ืนๆ  ทั้ง
ปวงที่ลูกคามีอยูกับบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 
4.5.2 ลูกคายินยอมใหบริษัทถือหลักทรัพยใดๆ ที่ซื้อผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนารวมทั้งสิทธิอ่ืนใดที่เกิดจากหลักทรัพยดังกลาว 
4.5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดหลักทรัพยที่บริษัทอนุญาตใหลูกคาซื้อผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา 
4.5.4 หากบริษัทไดรับเงินปนผล ดอกเบ้ีย หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากหลักทรัพยในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา ลูกคาตกลงใหบริษัทนําผลประโยชนดังกลาวเขาฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
ในระบบชําระเงินลวงหนา เพ่ือรวมเปนยอดเงินคงเหลือของลูกคา  ณ  วันที่ไดรับเงินผลประโยชนดังกลาว 
4.6 คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหมีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี และการสอบทานบัญชีภายใตวิธีการแหงบทบัญญัตินี้ 
4.6.1 บริษัทตกลงที่จะจัดทําและจัดใหมีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีโดยจะระบุรายละเอียดข้ันตํ่า กลาวคือ 
(ก) ยอดเงินคงเหลือของลูกคาในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา 
(ข) หลักทรัพยที่อยูในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา 
(ค) วงเงินซื้อขายของลูกคา 
(ง) รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย และ 
(จ) รายละเอียดของการชําระเงินและการรับเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการกําหนดระยะเวลา และความถ่ีในการจัดทํารายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี สําหรับชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเปนครั้งคราวดวยวิธีการใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการสงทาง
คอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
4.6.2  ลูกคาตกลงที่จะสอบทานความถูกตองครบถวนของรายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชีดวยความระมัดระวัง และจะแจงใหบริษัททราบถึงขอความที่ไมตรงกัน ระหวางบันทึกของลูกคาและรายการตางๆที่ 
ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทไมไดรับการแจงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรจากลูกคาภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี  บริษัทจะถือวารายงานแสดง
การเคล่ือนไหวทางบัญชีแตละฉบับถูกตองและลูกคาตกลงใหมีผลผูกพันลูกคา   บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมรายการใดๆ   หากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
4.7 ลูกคาตกลงที่จะแตงต้ังและมอบหมายใหบริษัทและ/หรือผูแทนของบริษัทเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคาและนําไปใชชําระคาซื้อหลักทรัพย และ/หรือเพ่ือประโยชนแหงบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระ 

Panithee
Rejected



 

4      

เงินลวงหนาและสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
4.8 เพ่ือความสมบูรณของการซื้อขายหลักทรัพยหรือธุรกรรมเก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา  เม่ือบริษัทรองขอเปนลายลักษณอักษร  ลูกคาตกลงที่จะจัดหาเอกสาร  และกระทําการใดๆ ที่
จําเปน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องดังตอไปนี้ 
4.8.1 เขาทํา (และดําเนินการใหบุคคลที่เก่ียวของเขาทํา) ซึ่งเอกสาร สัญญา หนังสือมอบอํานาจใดๆ  เก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาและ/หรือสัญญานี้ 
4.8.2 ยินยอมและใหสัตยาบันตอการทั้งปวงที่บริษัทและผูแทนของบริษัทไดกระทําไปเก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา  และ/หรือสัญญานี้ และ 
4.8.3 ดําเนินการใหบุคคลที่เก่ียวของใหความยินยอม และ/หรือใหสัตยาบันในสวนที่เก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา  และ/หรือสัญญานี้ 
5.  การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย 
5.1 กรณีที่ลูกคาประสงคจะเขาทําสัญญาการซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย นอกจากที่จะไดตกลงกันภายใตบทบัญญัติดังตอไปนี้ของสัญญาแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ รวมถึงขอกําหนดของบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน หรือที่จะไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาดวย     
ขอกําหนดใดที่ไมไดกลาวไวภายใตบทบัญญัติดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขอ่ืนๆ  ที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
5.2 ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหบริษัทขายหลักทรัพย โดยที่บริษัทยังไมมีหลักทรัพยอยูในครอบครอง ลูกคาตกลงที่จะนําหลักทรัพย ใบตอบรับการโอนหลักทรัพยที่นายทะเบียนเปนผูออก หรือตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพยมามอบไวกับบริษัทกอน  บริษัทจึงจะทําการขายหลักทรัพยดังกลาว โดยลูกคาจะเปนผูรับภาระหนี้สิน และคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานดังกลาวเองทั้งหมด 
5.3 ในกรณีที่ลูกคามอบหมายใหบริษัทซื้อหลักทรัพย ลูกคาตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรัพยที่สั่งใหบริษัทซื้อแตละคราวใหแกบริษัท พรอมดวยคานายหนาและคาใชจายอันเปนอุปกรณทันที หรืออยางชาไมเกิน
กําหนดเวลา  3 วันทําการ เวนแตลูกคาที่มีถ่ินที่อยูในตางประเทศซึ่งตองสงเงินเขามาในประเทศไทยเพื่อชําระราคาหลักทรัพย อยางชาไมเกิน 3 วันทําการ นับแตวันที่ซื้อหลักทรัพย หรือตามกําหนดที่ ก.ล.ต.หรือ
บริษัทจะไดประกาศเปนคราวไป โดยถือเอาตามยอดเงินที่อยูในรายการซื้อซึ่งเปนแบบฟอรมของบริษัท และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน  หากลูกคาผิดนัดชําระราคาดังกลาวขางตน ลูกคาตกลง
ยินยอมใหบริษัทคิดคาปรับและบังคับขายหลักทรัพยตามขอ 3.6 ไดทนัท ี
6. การบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส 
6.1 ลูกคาประสงคที่จะเขาทําสัญญาบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส และยอมรับบทบัญญัติดังตอไปนี้ของสัญญา นอกจากนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ
รวมถึงขอกําหนดของบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน  หรือที่จะไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ในภายหนาดวย ยกเวน กรณีแจงความประสงควาไมตองการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส 
6.2 บรษิัทตกลงจัดใหบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสสําหรับลูกคา เพ่ือใหลูกคาสามารถใชบริการดังตอไปนี้ 
6.2.1 สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานทางคอมพิวเตอร  และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด  รวมถึงแตไมจํากัดเพียงอินเตอรเน็ตและเครือขายโทรคมนาคมอ่ืนๆ มายังบริษัท 
6.2.2 สนทนาผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสรายอ่ืนๆ 
6.2.3 ใชบริการอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดใหในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส และ 
6.2.4 เขาดูขอมูลที่เก่ียวของกับเครื่องชี้สภาพตลาดที่สําคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดข้ึนตามเวลาจริง ตลอดจนขอมูลเก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเงินสดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา และ/หรือ
บัญชีอ่ืนๆ ตามที่บริษัทกําหนด ในสวนของขอมูลทางดานเทคนิค บริการออนไลน / บริการโพเอ็มสใหบริการขอมูลดานวิชาการเก่ียวกับแหลงขอมูล การวิเคราะห และความเห็นเก่ียวกับหลักทรัพยตามที่บริษัท
กําหนด 
6.3  ลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคําสั่งที่ระบุไวในคูมือการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสที่ลูกคาประสงคจะขอใชบริการ 
6.4 คําสั่งทั้งหลายเก่ียวกับบัญชีใดๆ ที่กระทําผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสมายังบริษัท ใหอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับกับบัญชีดังกลาว 
6.5 ลูกคายินยอมใหบริษัทหักคาใชจายที่เกิดข้ึนในการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา และ/หรือบัญชีอ่ืนใดของลูกคาตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไมตอง
บอกกลาวลวงหนา 
6.6 เม่ือบริษัทอนุมัติแบบคําขอใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ลูกคาจะไดรับรหัสประจําตัวเพ่ือใชทุกครั้งที่ลูกคามีคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยหรือใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ลูกคาจะตองเก็บรหัสประจําตัว
ไวเปนความลับและจะรับผิดชอบตอการใชรหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส โดยใหถือวาลูกคาไดสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยดวยตนเองและ/หรือไดรับความ
ยินยอมจากลูกคาแลวซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกคาจะแจงใหบริษัททราบทันทีหากลูกคาทราบถึงการสูญเสีย การสูญหายไมวาจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอ่ืนใด หรือการถูก
นํารหัสประจําตัวไปใชโดยไมไดรับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกคาไมสามารถไดรับขอความใดๆ หรือไมสามารถสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดตามที่บริษัทไดจัดให 
ลูกคาตกลงที่จะดํารงไวซึ่งความถูกตองและดูแลความปลอดภัยของบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส  ดังนั้น  ลูกคาจะตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือไมใหมีการนํารหัสประจําตัวของลูกคาไปใชโดยไมไดรับ
อนุญาต  และลูกคาตองแจงรายละเอียดตามที่กําหนดใหบริษัททราบทันที  หากมีการเขาใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส โดยไมไดรับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว ทั้งนี้ ลูกคาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผู
เดียวในการดําเนินการใดๆ เพ่ือไมใหมีการนํารหัสประจําตัวไปใชโดยไมไดรับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว อยางไรก็ตามหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกลาวข้ึน ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบและชดใชคาเสียหาย
ใดๆใหแกบริษัท สําหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทอาจไดรับเนื่องจากการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสและการใชรหัสประจําตัวโดยมิไดรับอนุญาต 
6.7 ในการขอใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ลูกคาตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ (ไมวาโดยเปนลิขสิทธิ์หรือโดยประการอ่ืน) ที่มีอยูในขอมูลและรายงานที่ไดรับและเกิดจากบริการ
ออนไลน / บริการโพเอ็มสวายังคงเปนทรัพยสินของบริษัทแตเพียงผูเดียวเทานั้น  ลูกคาจะไมกระทําการใดๆ อันจะเปนการฝาฝนหรือละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบริษัท รวมทั้งจะดําเนินการตามที่จําเปน 
เพ่ือคุมครองสิทธิดังกลาว 
6.8 การใหบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสหรือขอมูลในบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสไมถือเปนการชี้ชวนหรือเปนการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย  หรือเปนการใหคําปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัท 
6.9 บริษัทไมไดใหคํารับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเก่ียวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมตอการนําขอมูลหรือบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงคําปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใชขอมูล หรือคําแนะนําในการซื้อหรือขาย และ/หรือการยกเลิกหรือการแกไขเพ่ิมเติมในคําแนะนําดังกลาว 
6.10 ลูกคายินยอมใหบริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยเขาตรวจสอบระบบของลูกคา ตามที่บริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยรองขอและจะใหความรวมมือในการตอบขอซักถามใดๆ 
เก่ียวกับบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส 
6.11 ลูกคาตกลงและใหคํารับรองดังตอไปนี้ 
6.11.1 จะไมทําซ้ํา สงผานตอ เผยแพร ขาย จําหนาย ตีพิมพ  กระจาย  แจกจาย  ใชประโยชน  (ไมวาเพ่ือประโยชนทางการคาหรือโดยประการอ่ืน) ซึ่งขอมูลและ/หรือรายงานที่ไดรับจาก หรือผานบริการออนไลน /
บริการโพเอ็มส ไมวาในลักษณะใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงจากบริษัทกอนและจะไมใชขอมูลเพ่ือการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 
6.11.2 แจงใหบริษัททราบโดยทันที เม่ือเกิดขอขัดของในการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส กรณีที่ลูกคาไมไดรับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไมไดรับการยืนยันคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยที่ทําการซื้อขายได
แลว 
6.12 ลูกคาตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เก่ียวของกับการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสและสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทกําหนด 
7.   การดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคา 
7.1 บริษัทมีหนาที่ที่จะตองแยก และทําบันทึกรายละเอียดทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทดูแลและรักษาไวบรรดาทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดรับหรือจะไดรับไวเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย บริษัทจะแยกทรัพยสินของ
ลูกคาไวภายใตการดูแลและรักษาของบริษัท ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัท หรือสถานที่ของบุคคลอ่ืนที่มีความม่ันคงและปลอดภัย โดยบริษัทจะแจงใหบุคคลอ่ืนนั้นทราบอยางชัดแจงวาทรัพยสินที่นํามาเก็บรักษา
เปนของลูกคา หากทรัพยสินของลูกคาสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฎิบัติหนาที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกลาวเต็ม
จํานวน ไมเกินความเสียหายที่แทจริงตามสวนที่บริษัทจะตองรับผิดชอบและชดใช 
7.2 ลูกคาตกลงมอบหมายใหบริษัทจัดการดูแลทรัพยสินของลูกคา  ทั้งนี้ ลูกคาเขาใจและทราบดีวาบริษัทอาจนําเงินของลูกคาไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เก่ียวของประกาศกําหนด หากบริษัทประสบปญหาทาง
การเงิน  เงินของลูกคาที่ฝากไวกับบริษัท ไมอยูภายใตมาตรการใหความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก  
7.3 บริษัทตกลงจะทําการแยกทรัพยสินของลูกคาเพ่ือนําทรัพยสินของลูกคาไปดูแลและรักษาภายใตขอกําหนดแหงสํานักงาน การดําเนินการดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการแยกทรัพยสินตามวรรคกอนหนานี้แลว 
7.3.1 ทรัพยสินประเภทเงิน 
(ก) แยกโดยการที่บริษัทนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน หรือนําไปลงทุนในลักษณะอ่ืน ตามที่สํานักงาน กลต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเปนประเภท
ชําระคืนเม่ือครบกําหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทจะไมกําหนดขอหามการไถถอนคืนกอนครบกําหนด 
(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไวเองซึ่งบริษัทไดกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาเงินจํานวนดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคาโดยปราศจากเหตุสงสัย 
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7.3.2 ทรัพยสินประเภทหลักทรัพย 
(ก) แยกโดยการที่บริษัทนําไปฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือธนาคารแหงประเทศไทย 
(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง ซึ่งบริษัทไดกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาใบหลักทรัพยดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคา โดยปราศจากเหตุสงสัย 
7.3.3 ทรัพยสินอ่ืนแยกไวในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาทรัพยสินอ่ืนนั้น เปนทรัพยสินของลูกคาโดยปราศจากเหตุสงสัย 
7.4 บริษัทจะดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคาดวยตนเอง บริษัทจะไมแตงต้ังใหบุคคลใดเปนตัวแทนของตนในการดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคา ความในวรรคหนึ่งมิใหหมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทปฏิบัติ
ตามความในขอ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก) 
7.5 ภายใตขอบังคับขอ 7.3.1 (ก) ลูกคาใหความยินยอมตอบริษัทฯ ในการนําทรัพยสินของลูกคาไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไวกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ ไมวาโดยทางตรง หรือทางออมกับ
บริษัทในลักษณะบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม โดยใหถือวาสัญญานี้เปนการแสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการลงทุนดังกลาว 
7.6  บริษัทจะไมกระทําการใดอันมีผลเปนการกอ เปล่ียนแปลง โอนสงวนหรือระงับสิทธิของลูกคาในทรัพยสินโดยปราศจากหรือไมเปนไปตามคําสั่งหรือความยินยอมของลูกคาหรือผูรับมอบอํานาจของลูกคา 
7.7 กรณีที่ลูกคามีสิทธิที่จะเขาประชุมผูถือหลักทรัพย อันเนื่องมาจากการเปนเจาของหลักทรัพยที่อยูในการดูแลรักษาของบริษัท และประสงคจะแตงต้ังใหบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะใหเขาประชุมผูถือหลักทรัพย หรือ
ออกเสียงลงคะแนนแทนลูกคานั้น บริษัทตกลงจะดําเนินการตามที่ลูกคาประสงคภายใตเง่ือนไขดังนี้ 
7.7.1 การรับมอบฉันทะดังกลาวมิไดเกิดจากการชักชวนหรือชี้นําจากบริษัทเอง/ 
7.7.2  การมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือและใหไวเปนการเฉพาะคราว และ 
7.7.3  ในหนังสือมอบฉันทะตองมีขอความระบุอยางชัดเจนวา ลูกคาประสงคจะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมอยางไร 
7.8 บริษัทจะจัดสงรายงานแสดงทรัพยสินของลูกคา ไปใหแกลูกคาอยางนอยเดือนละครั้ง เวนแตในเดือนนั้นลูกคาไมมีธุรกรรมซึ่งกอใหเกิดการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในทรัพยสินที่มอบใหบริษัทเปนผูดูแลรักษา 
โดยในกรณีที่ลูกคารายดังกลาวไมมีธุรกรรมติดตอกันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  บริษัทจะจัดสงรายงานแสดงทรัพยสินของลูกคาไปใหแกลูกคาอยางนอยทุกหกเดือนตอครั้ง 
7.9 บริษัทตกลงชําระคาดอกผลจากทรัพยสินของลูกคาหรือผลตอบแทนจากทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดดแูลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอ่ืน ใหแกลูกคาดังนี้ 
7.9.1 บริษัทตกลงชําระคาดอกผลจากทรัพยสินของลูกคา หรือผลตอบแทนจากทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอ่ืนๆ ในอัตราที่ไมเกินกวาดอกผลหรือ
ผลประโยชนที่บริษัทไดรับจริงจากการนั้น 
7.9.2  บริษัทตกลงชําระคาดอกผลหรือผลตอบแทนขางตนใหแกลูกคาภายในทุกๆ วันสิ้นเดือน  หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจะแจงใหทราบเปนครั้งคราวไป 
7.10 ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมดอกผลจากทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดดูแลและรักษาใหแกบริษัท ดังนี้ 
7.10.1  ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมในการที่บริษัทไดจัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพยสินของลูกคาในอัตราที่บริษัทประกาศเปนครั้งๆ ไป 
7.10.2  ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมขางตนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจะแจงใหทราบเปนครั้งคราวไป 
7.11 ลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทเก่ียวกับการฝาก ถอนทรัพยสินของลูกคาจากบริษัท หรือดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคา ตลอดจนคาธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพยสินของ
ลูกคาที่ไดมีอยูกอน หรือในขณะที่ไดทําสัญญาฉบับนี้ โดยการเบิกถอนทรัพยสินของลูกคาแตละครั้ง ลูกคาหรือบริษัทของลูกคาจะตองแจงตอบริษัทเปนลายลักษณอักษร และลงนามและสามารถถอนไดไมเกิน
จํานวนทรัพยสินที่มีอยูจริงหลังหักภาระหนี้สินตางๆ ของลูกคาแลว อนึ่งกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงระเบียบและวิธีการดังกลาวขางตนอยางมีนัยสําคัญ บริษัทพึงจะไดแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวแกลูกคาโดยพลัน 
8.    การเขาเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพย 
ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทเขาเปนสมาชิกกับศูนยรับฝากหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยและใชบริการตางๆ ของศูนยรับฝากหลักทรัพยดังกลาวในสวนที่เก่ียวกับหลักทรัพยของลูกคา โดยลูกคาตกลงยินยอมให
บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข  วิธีการ  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยซึ่งใชบังคับกับศูนยรับฝากหลักทรัพยไดทุกประการ เชน ตกลงใหบริษัทเปดเผยชื่อ  ที่อยู  และรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับ
ตัวของลูกคาใหแกตลาดหลักทรัพยทราบเปนตน 
9.   ความรับผิด 
9.1 คูสัญญาตกลงวาในการซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ ใหแกลูกคา บริษัทไมตองรับผิดชอบใดๆ ตอลูกคาในกรณีที่บริษัทไมสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพยไดตามคําสั่งของลูกคา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
9.2 บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย ภาระหนี้สิน การดําเนินคดี คาเสียหายหรือคาใชจายอ่ืนใดอันเกิดจาก หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ เวนเสียแตจะเกิดข้ึนจากความประมาท
เลินเลอหรือเจตนาที่จะกระทําผิดโดยบริษัท 
9.3 บริษัทหรือผูแทนของบริษัทไมจําเปนตองรับผิดตอลูกคา สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมที่เกิดจากการที่ลูกคาใช  หรืออางอิงถึงขอมูล และ/หรือรายงานในบริการออนไลน /
บริการโพเอ็มส อีกทั้งบริษัทหรือผูแทนของบริษัทไมตองรับผิดชอบใดๆ หากลูกคาไมสามารถเขาใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสไมวาดวยเหตุผลใด (เวนแตเปนการกระทําผิดโดยเจตนาของบริษัท)  บริษัทและ
ผูแทนของบริษัทไมตองรับผิดกรณีที่ลูกคาไดรบัความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเวนการฉอโกงของบริษัท) เนื่องจากความไมสมบูรณหรือไมถูกตองของขอมูลและ/หรือรายงานที่ลูกคาไดจากบริการออนไลน /
บริการโพเอ็มส 
9.4 ลูกคาตกลงที่จะไมวากลาว เรียกรอง ฟองรอง หรือดําเนินการอ่ืนใดตอบริษัทในความเสียหายใดๆ  ที่ลูกคาไดรับอันเนื่องมาจากการกระทํา การงดเวนกระทําการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย หรือบุคคล
อ่ืนใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เชนความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกคาไดรับใบหลักทรัพยลาชา เปนตน 
9.5 ในกรณีที่ลูกคาไดติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ในการใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกคาตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ รวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะเทาที่จะกลาว)   การ
สงมอบแกหรือรับจากบริษัท ซึ่งการชําระเงินอันเนื่องมาจากการซื้อหลักทรัพย การรับเงิน อันเนื่องมาจากการขายหลักทรัพย ใบหุน ใบแจงหนี้ และบรรดาการงานใดๆ ที่เก่ียวของที่ไดกระทําในนามของลูกคา ลูกคา
ตกลงดวยวาในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการดําเนินการดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําโดยลําพังของลูกคาเอง ซึ่งลูกคาตกลงจะไมรองเรียน เรียกรอง ฟองรองหรือดําเนินการตามกฎหมาย
ใดๆ ทั้งสิ้นตอบริษัท 
10.  การติดตอ 
บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดที่จะสงใหแกลูกคา ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน  ถาหากไดนําสงโดยพนักงานของบริษัทหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด  ไปยัง
ที่อยูซึ่งลูกคาไดใหไวเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทแลว ใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลวทั้งนี้ โดยไมตองคํานึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และแมหากวาสงใหไมไดเพราะที่อยูของลูกคานั้นเปล่ียนแปลงไปโดยลูกคา
ไมไดแจงการเปล่ียนแปลงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร หรือสงไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดี ใหถือวาลูกคาไดรับทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม  บอกกลาวหรือหนังสืออ่ืนใดของบริษัทโดยชอบแลว 
11.  การผอนผัน 
กรณีที่บริษัทผอนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกคาใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเวนการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ใหถือวาการผอนผันหรือการละเวนดังกลาวเปนการผอนผันหรือการละเวนเฉพาะคราวเทานั้น 
12. การชดใชความเสียหาย 
12.1 ลูกคาตกลงที่จะรับผิดชอบบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทอาจไดรับอันเนื่องมาจากหรือเก่ียวกับสัญญานี้ หรือเก่ียวกับการกระทํา หรืองดเวนกระทําการของลูกคา หรือตัวแทนของลูกคารวมตลอดถึงบรรดา
ความเสียหายใดๆ ที่บริษัทอาจไดรับอันเนื่องมาจากการเรียกรอง หรือฟองรอง โดยบุคคลอ่ืนใหบริษัทตองรับผิดเก่ียวกับสัญญานี้ ซึ่งมิไดเกิดข้ึนจากการกระทํา งดเวนกระทําการ หรือความผิดของบริษัท 
12.2 ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกรอง การสูญเสีย ภาระหนี้ ตนทุนและคาใชจายใดๆ (รวมถึงแตไมจํากัดเพียงคาธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดข้ึนแกบริษัท โดยจะชดใชใหเต็ม
จํานวนที่เกิดข้ึน  หรืออาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกคาไดกระทําความผิดหรือฝาฝนขอกําหนดหรือใหความเห็นหรือคํากลาวใดๆ ที่เก่ียวกับการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส หรือการฝาฝนสิทธิของบุคคลภายนอก  
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการฝาฝนสิทธิในการเปนเจาของหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ 
12.3 ใหนําบทบัญญัติแหงขอ 12.1 และ 12.2 มาบังคับใชแกการบังคับชําระหนี้ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ภาระในการชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหแกบริษัทจะมีอยูตอไปแมวาจะมีการ
บอกเลิกสัญญานี้แลว 
13.  การบอกเลิกสัญญา 
13.1  สัญญานี้เปนสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทุกขณะตลอดไป โดยมีการบอกกลาวลวงหนาใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 
อยางนอย 7 วัน 
13.2 ความในขอ 13.1 ไมใหใชบังคับแกการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา ซึ่งจะทําไดก็ตอเม่ือไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
13.2.1  ลูกคามีสิทธิที่จะบอกเลิกโดยตองบอกลาวไปยังบริษัทเปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 30 วัน และลูกคาจะมีสิทธิใหการบอกกลาวไดก็ตอเม่ือไดชําระหนี้ที่คางชําระโดยครบถวนแลว 
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13.2.2 ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทใชดุลยพินิจที่จะปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระงินลวงหนาโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาแตอยางใดหากลูกคาไมไดทํารายการซื้อขายหลักทรัพยใดๆ ในระยะเวลาหนึ่งป 
13.3 ความในขอ 13.1 ไมใหใชบังคับแกการบอกเลิกสัญญาบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ซึ่งบริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกคาในการเปดใชและ/หรือใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสได
ทันทีไมวาโดยเหตุผลใดก็ตาม  โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา  และในกรณีนี้ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทไมตองรับผิดในบรรดาสทิธิเรียกรอง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแตไมจํากัดอยูเฉพาะเพียงผลกําไรที่
คาดการณไวอันอาจเกิดแกลูกคา 
13.4 กรณีที่บริษัทบอกเลิกสัญญานี้ บริษัทอาจสงหนังสือบอกกลาวแจงไปยังลูกคา และลูกคาจะตองชําระภาระหนี้สิน รวมถึงแตไมจํากัดเพียงดอกเบ้ียและคาใชจายที่เก่ียวกับการซื้อหลักทรัพยในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาจนครบจํานวนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ระบุในหนังสือบอกกลาว 
13.5 คูสัญญาตกลงวาผลแหงการบอกเลิกสัญญาไมเปนผลกระทบกระเทือนสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาซึ่งไดมีข้ึนกอนที่การบอกเลิกสัญญาจะเปนผล 
13.6 ลูกคาตกลงจะไมยกเลิกหรือเพิกถอนอํานาจที่ลูกคาไดมอบไวใหแกบริษัทตามหนังสือมอบอํานาจที่ระบุไวในขอ 2   แหงสัญญานี้จนกวาจะไดมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 13 นี้ 
14.  ความสมบูรณแหงสัญญา 
ในกรณีที่ขอตกลงแหงสัญญานี้ในขอใดขอหนึ่งขัดตอกฎหมาย หรือใชบังคับไมไดตามกฎหมาย หรือตกเปนโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงวาใหขอตกลงที่ไมขัดตอกฎหมาย หรือใชบังคับ
ได หรือไมตกเปนโมฆะ ยังคงใชบังคับไดตอไป 
15.   การเปลี่ยนแปลงแกไข 
ในกรณีที่มีการออก แกไข เปล่ียนแปลง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพย หนวยราชการ หรือหนวยงานใดที่เก่ียวของ อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แหงสัญญานี้ ลูกคายินยอมใหบริษัทเปล่ียนแปลงแกไข หรือเพ่ิมเติมสัญญานี้เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย ประกาศ  
ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวโดยลูกคาจะปฏิบัติตามโดยเครงครัด แตทั้งนี้ บริษัทจะแจงการเปล่ียนแปลงนั้นใหลูกคาทราบ อยางไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะทําการแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขใดแหงสัญญานี้ตามที่
บริษัทเห็นสมควรโดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน แตทั้งนี้บริษัทจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบและลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทไดแกไขเปล่ียนแปลงอยางเครงครัด 
16.  การโอนสิทธิ 
บริษัทอาจมอบหมายโอนสิทธิจํานํา หรือกอภาระผูกพันใดๆ ไมวาโดยวิธีการใด ในบรรดาสิทธิผลประโยชน และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ กับบุคคลภายนอก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน 
17.  การบังคับใชกฎหมาย 
สัญญานี้อยูภายใตการบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีท่ีมีขอพิพาทระหวางบริษัทและลูกคาซึ่งเกิดจากการใชสัญญาฉบับนี้ บริษัทยินยอมใหมีการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เม่ือลูกคารองขอ 
18.  ขอตกลงเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงในการลงทุน 
18.1 ลูกคารับทราบและยอมรับในเหตุและผลแหงความเสี่ยงตางๆ ในการซื้อขายหลักทรัพยในหรือนอกตลาดหลักทรัพย โดยการใหบริการของบริษัทและตกลงที่จะมีและใชความระมัดระวังของตน
อยางยิ่งยวดในระหวางการใชบริการทั้งปวงของบริษัทเพ่ือการนั้น 
18.2 ลูกคาทราบดีวาการมอบอํานาจใหบริษัทเปนผูสั่งซื้อ  ขาย  แลกเปล่ียน  หรือถายโอนในลักษณะอ่ืนๆ   ซึ่งหลักทรัพยหรือฝากทรัพยสินของลูกคาไวในอารักขาของบริษัท  อาจเปนผลทําใหเกิด
ความเสี่ยงรวมตลอดแตไมจํากัดอยูเฉพาะความเสี่ยงในลักษณะที่ทําใหหลักทรัพยนั้นๆ มีมูลคาสูงขึ้น หรือดอยคาลง หรือแมแตไมมีมูลคาใดๆ ทั้งสิ้น 
18.3 ลูกคาทราบดีวามูลคาของหลักทรัพย ทรัพยสิน เงินสดตลอดจนหลักประกันตางๆ ที่ไดมอบหมายใหบริษัทเปนผูดูแลและเก็บรักษาระหวางการใหบริการจะไมไดรบัการรับรองและคุมครอง
ภายใตสภาบันคุมครองเงินฝาก และทรัพยสินของลูกคานั้นเปนอิสระจากทรัพยสินของบริษัท ดังนี้ความเสี่ยงจึงขึ้นอยูกับความผันผวนของสภาพการณทางเศรษฐกิจหรือสภาวะการณอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจจะมีผลใหมูลคาของทรัพยสินดังกลาวมีแนวโนมที่จะมีมูลคาสูงขึ้น หรือดอยคาลง หรือแมแตไมมีมูลคาใดๆทั้งสิ้น 
18.4 ในระหวางการดูแลรักษาของบริษัท ลูกคาทราบดีวาธุรกรรมทีไ่ดมอบหมายใหบริษัทเปนผูดําเนินการตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายภาษีอากรซึ่งอาจเปนผลทําใหเกิดความเส่ียงตอการลงทุนของลูกคา  ซึ่ง
ลูกคาจะไดหารือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวนั้นๆ ดวยตนเอง 
18.5 ลูกคาทราบดีวาการมอบหมายใหผูอ่ืน หรือไดรับมอบหมายจากผูอ่ืน เพ่ือถือหลักทรัพยแทนคนตางชาติในองคกรที่มีขอกําหนดจํากัดสัดสวนการถือชาวตางชาติในองคกรนั้น อาจตกอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแกผูละเมิดเพ่ือการนั้นๆ  บริษัทมิไดมีวัตถุประสงคที่จะแนะนําใหลูกคามีสวนรวมหรือจัดการเพ่ือการนั้นๆ 
18.6 ลูกคารับทราบถึงความเสี่ยงตางๆอันเก่ียวเนื่องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาและสัญญานี้ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงความผกผันของดัชนีตลาดหลักทรัพย มูลคาหลักทรัพย ความเสี่ยงใดๆ
ที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการแกไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ และการที่ลูกคาไดทําสัญญานี้ใหถือวาเปนการรับทราบซึ่งความเสี่ยงใดๆ ที่เก่ียวกับสัญญานี้แลว 
18.7 ลูกคาตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพยผานคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดตามสัญญานี้แตเพียงผูเดียว ดังนั้น ลูกคาจะทําการตรวจสอบใหม่ันใจวาบริษัทไดรบัและ
ยอมรับคําสั่งดังกลาวเรียบรอยแลวและยอมรับวาการใชคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด เพ่ือการส่ังซื้อขายหลักทรัพยแสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกคา ในอันที่จะดําเนินการมิใหบุคคลใดที่ไมไดรับ
อนุญาตเขาใชคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนใดโดยใชรหัสประจําตัวของลูกคา 
18.8  ลูกคายินยอมรับความเสี่ยงเพ่ือการละเมิดขอกําหนดเชนวานั้นดวยตัวเอง ลูกคาทราบดีวาขอตกลงนี้ไมอาจระบุเหตุและผลความเสี่ยงทั้งปวงที่เก่ียวของได อยางไรก็ตามลูกคายินดีที่จะใชความระมัดระวังอยาง
ย่ิงยวด เพ่ือขจัดหรือบรรเทาบรรดาความเสี่ยงนั้นๆ ดวยตนเอง 
 
ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญาและขอตกลงฉบับนี้แลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ ณ วันที่ _________________________________________________________________ 
ทั้งนี้ หากลูกคาประสงคจะขอภาพถายสัญญา ลูกคาสามารถรองขอไดที่บริษัท 
 
 
 

 ลายมือชื่อ X__________________________________________________________________  ลูกคา   

                            

          (                                                                                                             ) 
                                                              ตัวบรรจง 
 
 ลายมือชื่อ __________________________________________________________________  ผูมีอํานาจลงนาม 
                              

                                      บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

    
ลายมือชื่อ __________________________________________________ พยาน 
             

             (                                                                                                          ) 

     
   

ลายมือชื่อ ____________________________________________________________________ พยาน                                  
(                                                                                                           )                                         

 

 

กรณีลูกคานิตบิุคคล 
กรุณาประทับ 
ตรายางบริษัท 

    ปรับปรุงลาสุด 27/08/2012 
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