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1.  ค ำจ ำกัดควำม 
 เว้นแตจ่ะมีข้อความในสญัญานีก้ าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนโดยชดัแจ้ง ตอ่ไปในสญัญานีค้ าวา่ 
 “บริษัท” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
 “ข้อควำม” หมายถึง เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริงไม่วา่จะปรากฏในรูปแบบของตวัอกัษร ตวัเลข เสียงและภาพ หรือในรูปแบบอ่ืนใดที่ สื่อความหมายได้โดย

สภาพของสิ่งนัน้เอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 
 “ค่ำบ ำเหน็จ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการที่บริษัท เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลกูค้าตามสัญญานีใ้นอตัราที่บริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง

ก าหนด รวมทัง้คา่ภาษีอากร คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนใดที่เกิดขึน้ 
 “เงนิของลูกค้ำ” หมายถึง ผลรวมของ 
 (1) ยอดเงินคงเหลือสุทธิของเงินที่ลกูค้าน ามาวางไว้กับบริษัท เป็นจ านวนขัน้ต ่าตามที่บริษัทก าหนด และเงินที่ลูกค้าน ามาวางเพ่ิมเติมในภายหลัง 

เพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า กบั 
 (2) เงินค่าขายหลกัทรัพย์และรายรับอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าที่ได้รับจริงแล้ว เชน่ เงินปันผลและผลตอบแทนที่ลู กค้าได้รับ 

และดอกเบีย้และ/หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จากเงินนัน้ 
 แล้วหกัด้วยผลรวมของค่าซือ้หลกัทรัพย์ที่ครบก าหนดช าระ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าไมว่่าจะได้จ่ายไปแล้วหรือไม่

ก็ตาม เช่น คา่จองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด และคา่ธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดแูลเงินของลกูค้า แตท่ัง้นีไ้มใ่ห้น า
คา่ขายหลกัทรัพย์และรายรับอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าที่ยงัไมไ่ด้รับจริงมารวมค านวณด้วย 

 “เงินทดรอง” หมายถึง เงินซึง่บริษัท ได้จ่ายเป็นค่าซือ้หรือค่าจองซือ้หลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยอ่ืนใด ซึง่เกิดจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์
แทนลกูค้าและให้รวมถึงคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการติดตามการช าระหนีข้องลกูค้าด้วย 
“ซือ้/ขำย” หมายถึง การซือ้และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ในหรือนอกตลาดหลกัทรัพย์ ในการซือ้ไมว่่าจะเป็นการซือ้ของลกูค้าหรือเป็นการที่บริษัทซือ้ให้ 
หรือซือ้ในนามของลกูค้าในฐานะที่เป็นตวัแทน/นายหน้า หรือตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้และให้หมายความรวมถึงการจองซือ้ด้วย 

 “ตลำดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์  ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ลว่งหน้า ตลาดหลกัทรัพย์     เอ็ม เอ ไอ 
(Market for Alternative Investment : mai) และแหลง่กลางในการซือ้ขายหลกัทรัพย์อ่ืนๆ 

 “ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืนและสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ เกิดขึน้เน่ืองจากทรัพย์สินตามที่กล่าวมา เช่น สิทธิ  เงินปันผลหรือ
ดอกเบีย้ สิทธิซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ หรือสิทธิในการเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

 “บริกำร” หมายถึง การให้บริการของบริษัท ตามสญัญานีผ้่านเจ้าหน้าที่การตลาดและ/หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วย

การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 “บัญชีวงเงนิซือ้ขำยหลักทรัพย์ (Credit Line)” หมายถึง บญัชีที่ลกูค้าซือ้/ขายหลกัทรัพย์ภายในวงเงินที่ได้รับอนมุตัิจากบริษัท   
 “บัญชีเงนิสด (Cash Balance)” หมายถึง บญัชีเงินสดเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัท ซึ่งลกูค้าวางเงินลว่งหน้าไว้กบับริษัทเต็มจ านวนก่อนการซือ้/ขาย

หลกัทรัพย์    
 “บัญชีเงินของลูกค้ำ” หมายถึง บัญชีเงินของลูกค้าที่บริษัท ได้รับไว้เพื่อประโยชน์ในการซือ้หลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งบริษัทจัดท าแยกต่างหากจาก

ทรัพย์สินอ่ืนใดของบริษัท  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง  
 “ลูกค้ำ” หมายถึง บุคคลที่มอบหมายให้บริษัทเป็นตวัแทน และ/หรือนายหน้า ในการซือ้/ขายหลักทรัพย์แทนตน รวมถึงบุคคลที่ลูกค้ามอบอ านาจให้

กระท าการแทนลกูค้าด้วย 
“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมายถึง ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 “ส ำนักงำน”  หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  "ส ำนักหกับัญชี" หมายถึง ส านกัหกับญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 “หลักทรัพย์”  หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้ น หุ้นกู้  หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ต ราสารอ่ืนใดที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด  รวมทัง้สญัญาและ ตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลกัทรัพย์นัน้ๆ 

 “อินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายซึง่เชื่อมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึง่กนัและกนัทัว่โลก ไมว่่าจะเป็นการด าเนินการ
เช่ือมโยงด้วยวิธีการใด เชน่ ทางสายน าไฟฟ้า สายน าสญัญาณ สายโทรศพัท์ ทางสญัญาณดาวเทียมเพ่ือการติดตอ่สื่อสาร รับ สง่ แสดงหรือแลกเปลี่ยน
ข้อความ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมลูอ่ืน 

 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยกุต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีการอ่ืนใดในลกัษณะคล้ายกัน ทัง้นี ้ให้รวมถึงการประยกุต์ใช้วิธี
ทางแสง วิธีทางแมเ่หล็กหรืออปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการประยกุต์ใช้วิธีตา่งๆ เชน่วา่นัน้ 

2.  กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ 
 2.1 โดยสญัญาฉบบันี ้ลกูค้าตกลงแตง่ตัง้และมอบอ านาจให้บริษัท กระท าการในฐานะผู้ รับมอบอ านาจ และ/หรือตวัแทนและ/หรือนายหน้าของลกูค้า

ในการซือ้และ/หรือขายหลกัทรัพย์  และยอมรับวา่บริษัทมีอ านาจด าเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้
 2.1.1 ซือ้ และ/หรือขายหลกัทรัพย์ทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ โดยให้มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์  และมีการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ด้วยลายลกัษณ์อกัษร หรือวาจา หรือทางโทรศพัท์ โทรสาร หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1.2 โอน รับโอน เก็บรักษา ส่งมอบ และรับมอบหลกัทรัพย์ ใบหลักทรัพย์ หนังสือแสดงสิทธิการโอนหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ต่างๆ และให้

รวมถึงการน าใบหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของลูกค้า และ/หรือซึ่งลูกค้าซือ้มา ไปท านิติกรรมอย่างใดๆ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์หรือหน่วยงานภายนอก และ/หรือกบับริษัท และ/หรือกบัตวัแทนของบริษัท 

 2.1.3 จา่ยเงิน รับช าระเงิน รับเงินปันผล ดอกเบีย้หรือผลประโยชน์อ่ืนใดเก่ียวกับหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า และให้รวมทัง้ช าระหนีส้ินทัง้ปวง ซึ่ง
เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัการซือ้และ/หรือขายหลกัทรัพย์ ไมว่า่จะช าระให้แก่บคุคลภายนอกหรือแก่บริษัทก็ตาม ในการนีมี้อ านาจออกใบรับเงิน 
สลกัหลงัเช็คและ/หรือตราสารอื่นใดอนัพงึมีมาในการซือ้ และ/หรือขาย และ/หรือท านิติกรรมอยา่งใดๆ เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ตา่งๆ 

 2.1.4 ลงนามในนิติกรรมอย่างใดๆ และ/หรือตราสารทัง้ปวงอนัเก่ียวกับการซือ้ และ/หรือขาย และ/หรือโอน และ/หรือรับโอน และ/หรือจ าน า 
และ/หรือไถ่ถอนหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่ลกูค้าจ าน าไว้กบับริษัท และ/หรือผู้ อ่ืน และ/หรือบอกกลา่วให้เพิกถอนการจ าน า 
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 2.1.5 แตง่ตัง้เจ้าหน้าที่ของบริษัท และ/หรือบคุคลอ่ืนเป็นตวัแทนชว่งเพื่อด าเนินการตา่งๆ ในสว่นของบริษัทตามสญัญานี ้รวมทัง้เพิกถอนการ
มอบหมาย และ/หรือมอบอ านาจชว่งนัน้ได้ด้วย 

 2.1.6 แจ้งตอ่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ให้ระบุชื่อบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทก าหนดเป็นผู้ ถือหุ้นแทนลกูค้ากบัให้บริษัท จองซือ้หรือใช้
สิทธิใดๆในหลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้าตามสิทธิที่ลกูค้ามีอยู่ 

 2.2 ลกูค้าตกลงวา่จะจา่ยค่าบ าเหน็จตามอตัราที่บริษัท ได้ก าหนด ตามส่วนของจ านวนหลกัทรัพย์ที่ซือ้ และ/หรือขายได้ตามค าสัง่นัน้ๆ ให้แก่บริษัท  
โดยนบัแตว่นัท าสญัญาเป็นต้นไป 

 2.3 ก่อนที่จะท าการสัง่ซือ้ และ/หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ผ่านบริษัท ลกูค้าจะต้องกรอกข้อมลูที่เก่ียวข้องและลงนามในสญัญาฉบบันี ้ค าขอเปิดบญัชีและ
เอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามที่บริษัท ก าหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบและน า เงินของลกูค้ามาวางไว้กับบริษัท ตามที่บริษัทก าหนดให้
ครบถ้วน เม่ือบริษัท ได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี ้ค าขอเปิดบัญชีของลกูค้าและเอกสารประกอบอ่ืนๆ และเห็นสมควรเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้าแล้ว  
บริษัทจะแจ้งเลขที่บญัชีให้ลกูค้าทราบและอนญุาตให้ลกูค้าสง่ค าสัง่ซือ้ และ/หรือค าสัง่ขายหลกัทรัพย์ 

 2.4 ในการสัง่ซือ้และ/หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญานีแ้ละรูปแบบที่บริษัท ได้ก าหนดไว้ 
 2.5 ในการสั่งซือ้และ/หรือสั่งขายหลักทรัพย์ใดและในราคาเท่าใดนัน้ ลูกค้าสามารถมีค าสั่งได้ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือวาจาหรือทางโทรศัพท์  

โทรสาร หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล์ที่ลกูค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือจะให้
บริษัทสัง่ซือ้ และ/หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์เป็นครัง้คราว 

  ในกรณีที่ลูกค้ามีค าสั่งซือ้ขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสารจะถือเป็นค าสัง่โดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี ้เม่ือบริษัท 
ได้รับทราบค าสัง่นัน้โดยชดัเจนปราศจากข้อสงสยัแล้ว 

  ในกรณีที่ลกูค้าสง่ค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบชุื่อผู้ ใช้บริการ (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ที่ลกูค้าได้รับแจ้งจากบริษัท ลว่งหน้าไว้แล้ว  ทัง้นีจ้ะถือเป็นค าสัง่โดยชอบของลกูค้าตามสญัญานี ้เม่ือระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท ได้ตรวจสอบยอมรับค าสัง่นัน้แล้ว 

  หากการสัง่ซือ้ขายได้เป็นไปตามวิธีการดงัที่กลา่วมาในข้อ 2.5 นี ้ลกูค้าตกลงยอมรับผลของค าสัง่ดงักลา่ว เสมือนวา่ลกูค้าได้ท าค าสัง่นัน้ด้วย
ตนเองทกุประการ 

 2.6 ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามสญัญานี ้บริษัท ยินยอมให้ลกูค้าซือ้ขายได้ตามลกัษณะบญัชี 2 ประเภท คือ บญัชีวงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Credit 
Line) และบัญ ชี เงินสด (Cash Balance) โดยในประเภทบัญชีวงเงินซื อ้ขายหลักท รัพย์ลูกค้าสามารถซื อ้ขายได้ภายในวงเงิน ไม่
เกิน…….…………………………………………………บาท (……………………………………………………………………………)  และ
ประเภทบญัชีเงินสด วงเงินซือ้ขายจะเทา่กับเงินของลกูค้า (ตามนิยามที่ปรากฏในสญัญานี)้ ที่มีอยูใ่นขณะที่ท าการซือ้ขาย ทัง้นีบ้ริษัท มีดลุยพินิจ
ที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินซือ้ขายเม่ือใดก็ได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน และลกูค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรือลดวงเงินดงักล่าว โดย
บริษัท มิต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า   

  อย่างไรก็ตาม ก่อนการซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ลกูค้าจะต้องน าทรัพย์สินมาวางเป็นประกันตอ่บริษัทเพ่ือเป็นประกันในการช าระคา่ซื อ้
หรือคา่ขายหลกัทรัพย์ หรือหนีอ่ื้นใดที่เก่ียวข้อง ส าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในบญัชีเงินสด ในอตัราไมต่ ่ากวา่ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

  ทรัพย์สินที่เป็นหลกัประกันการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ที่ลกูค้าอาจน ามาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อนได้แก่ เงินสด หลกัทรัพย์จดทะเบียนที่
ช าระราคาแล้ว และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนตามประกาศส านักงานว่าด้วยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการให้กู้ ยืมเงินเพื่อซือ้หลกัทรัพย์ และการให้ยืม
หลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลกูค้าสถาบันเพ่ือการขายชอร์ตโดยอนโุลม รวมทัง้ทรัพย์สินอ่ืนใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  โดยลกูค้าจะต้อง
ด าเนินการจ าน าและจดแจ้งจ าน าหลักทรัพย์ตามแบบและวิธีการที่บริษัทก าหนด  และให้น าความในข้อ 7. มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันโดยอนุโลม ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ในส่วนนี ้สำมำรถน ำออกขำยทอดตลำดเพื่อน ำเงินมำ
ช ำระหนีข้องลูกค้ำ หรือบังคับหรือ  ยึดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นประกำรใด ๆ จนกว่ำบริษัทจะได้รับช ำระหนีค้รบถ้วน 

  ทัง้นี ้บริษัท มีสิทธิที่จะไม่สั่งซือ้ตามค าสั่งเกินกว่าวงเงินซือ้ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่สั่ งซือ้โดยจะไม่
เรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ กบับริษัท 

 2.7 คูส่ญัญาตกลงและยอมรับวา่ในการสัง่ซือ้ และ/หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์นัน้ เป็นการสัง่ซือ้ และ/หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จ านวน
และราคาที่ต้องการซือ้ และ/หรือขายเท่านัน้ โดยไม่เจาะจงวา่จะเป็นการซือ้จากหรือขายให้แก่ผู้ ใด หรือมีผู้ ใดเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายนัน้
หรือหลกัทรัพย์นัน้มีลกัษณะระบเุฉพาะอยา่งใด และเม่ือบริษัท จะต้องรับหรือสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ซือ้ ผู้ขาย หรือลกูค้าก็ให้ใช้หลกัทรัพย์ชนิด
ประเภทเดียวกนัและจ านวนเทา่กนัแทนกนัได้ 

 2.8 ลกูค้าตกลงวา่ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ตามค าสัง่ของลกูค้า บริษัทอาจขายหรือซือ้กบับริษัท เองได้ 
 2.9 คู่สัญญาตกลงว่าบริษัท ไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับค าสั่งซือ้  และ/หรือค าสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัทไม่จ าเป็นต้องแจ้ง

เหตผุลให้แก่ลกูค้าทราบ และบริษัท ไมต้่องรับผิดชอบอยา่งใดๆ แก่ลกูค้า หากบริษัท ไมส่ามารถซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ตามค าสัง่ของลกูค้าได้ไม่
วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น 

      2.10 ในกรณีที่ลกูค้าเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้กับบริษัทหลายบญัชี บญัชีวงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบญัชีเงินสดหรือบญัชีใดๆ นัน้   ลกูค้าตก
ลงให้บริษัท น าเงินก าไรจากการขายหลกัทรัพย์ หรือค่าขายหลกัทรัพย์หรือเงินปันผลในบญัชีหนึ่งไปช าระหนี ้ซึง่ลกูค้าต้องช าระในอีกบญัชีหนึ่ง
ได้ 

      2.11 ลกูค้าตกลงให้ถือว่าสญัญาฉบบันีเ้ป็นการมอบอ านาจ และเป็นหนงัสือมอบอ านาจให้บริษัท กระท าการตามสญัญานี ้รวมถึง การมอบอ านาจให้
บริษัท ท าการจองซือ้หรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที่บริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการท าเพื่อ
ประโยชน์ของลกูค้าด้วย โดยลกูค้ายินยอมรับผิดชอบในกิจการที่บริษัท จะได้กระท าไปในกิจการที่ระบุไว้ในสญัญานีท้กุประการ และลกูค้าจะไม่
เพิกถอนการเป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทตามสญัญาฉบบันี ้เว้นแตล่กูค้าได้ช าระหนีท้กุจ านวนอนัเกิดจากกิจการที่ได้มอบหมายตามสญัญา
ฉบบันีใ้ห้แก่บริษัท จนเสร็จสิน้ หรือได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 2.12 บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะด าเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบอ านาจข้างต้นเป็นครัง้คราวหรือเป็นการถาวร ในกรณีที่การด าเนินการดงักลา่วอาจ
เป็นผลให้บริษัท กระท าการขัดต่อกฎหมาย หรือบริษัท ไม่มีบุคลากรหรือระบบปฏิบตัิงานที่สามารถรองรับการด าเนินการดงักล่าวได้ดี หรือกา ร
ด าเนินการดงักล่าวก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัท เกินสมควร หรือการด าเนินการดังกล่าวเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท หรือลูกค้าไม่
สามารถหรือไม่ยินยอมชดใช้คา่ใช้จา่ยหรือเงินทดรองใดๆ ให้แก่บริษัท ในการด าเนินการดงักลา่ว หรือลกูค้าไม่ด าเนินการให้มีเงินของลกูค้าตาม
สญัญา หรือลกูค้าไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อตกลงใดๆ ที่ท าขึน้กับบริษัท หรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์หรือนโยบายของบริษัท หรือมีเหตผุลอ่ืนใดที่
บริษัท เห็นสมควร 
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3.  กำรส่ังซือ้หลักทรัพย์ 
 3.1 ในกรณีที่ลกูค้ามอบหมายให้บริษัท ซือ้หลกัทรัพย์ประเภทบญัชีวงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าตกลงยินยอมช าระราคาหลกัทรัพย์ที่สัง่ให้บริษัทซือ้

ในคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทัง้ค่าบ าเหน็จ อย่างช้าภายในวันที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทก าหนด โดยให้ค านวณ
ยอดเงินตามรายการซือ้ตามแบบที่บริษัท ได้ก าหนดไว้  

   ในกรณีการซือ้หลกัทรัพย์ประเภทบญัชีเงินสด ลกูค้าจะต้องน าเงินค่าซือ้หลกัทรัพย์และค่าบ าเหน็จตามจ านวนที่บริษัทก าหนด มาวางไว้กับ
บริษัท อยา่งช้าภายในวนัท าการก่อนวนัสง่ค าสัง่ซือ้ให้แก่บริษัท หรือในวนัอ่ืนใดที่ตลาดหลกัทรัพย์นัน้ ๆ หรือบริษัท ก าหนด เม่ือบริษัท ด าเนินการ
ซือ้หลกัทรัพย์ให้ลกูค้าได้แล้ว ลกูค้าตกลงช าระเงินเป็นจ านวนเท่ากับราคาค่าซือ้หลกัทรัพย์ และค่าบ าเหน็จ ให้แก่บริษัท  โดยบริษัท จะหกัเงิน
จากบญัชีเงินของลกูค้าที่วางไว้กบับริษัท เป็นจ านวนเทา่กบัราคาคา่ซือ้หลกัทรัพย์ และคา่บ าเหน็จ ภายในวนัที่ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทก าหนด 
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าไม่ได้น าเงินของลกูค้ามาวางไว้กับบริษัทตามที่ก าหนด  บริษัทจะท าการหกัเงินจากบญัชีเงินของลูกค้า (ถ้ามี) ภายใน
วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัท ก าหนด 

  ในกรณีที่ลกูค้าช าระราคาค่าซือ้หลกัทรัพย์ด้วยเช็ค หรือกรณีเงินของลกูค้าได้วางไว้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลกูค้าช าระราคาค่าซือ้หลกัทรัพย์ หรือ
วางเงินนัน้ในวนัที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลกูค้าได้ แล้วแตก่รณี 

   หำกลูกค้ำผิดนัดช ำระรำคำดังกล่ำวข้ำงต้น ลูกค้ำตกลงให้บริษัทคิดดอกเบีย้ในอัตรำที่ได้ก ำหนดไว้ตำมข้อ 8.3 นับแต่วันครบ
ก ำหนดจนกว่ำจะช ำระเสร็จสิน้ นอกจำกนีลู้กค้ำยินยอมให้บริษัท บังคับขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำซึ่งบริษัท ได้เก็บรักษำไว้ตลอดจน
สิทธิในกำรจองซือ้หลักทรัพย์ (ถ้ำมี) ได้โดยมิต้องบอกกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบแต่ประกำรใด ทัง้นีไ้ม่ค ำนึงว่ำหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิ
ในกำรจองซือ้หลักทรัพย์ที่บังคับขำยนัน้เป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในกำรจองซือ้ที่ผิดนัดช ำระรำคำหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์
และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ ลูกค้ำได้ฝำกหรือมอบให้บริษัท ครอบครองไว้เพื่อกำรใด หรือจะบังคับขำยเม่ือใด ทัง้นีลู้กค้ำตกลง
ช ำระเบีย้ปรับตลอดจนชดใช้ค่ำเสียหำย ดอกเบีย้และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำย กำรผิดนัดและกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ดังที่
กล่ำวมำแล้วนัน้จนครบถ้วนทุกประกำร 

 3.2 ภายใต้บังคบัของวรรคสองในข้อนี ้บริษัท จะด าเนินการส่งมอบหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า  ในวันที่ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทก าหนด ทัง้นี ้ลกูค้า
รับทราบและเข้าใจหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์และรับทราบถึงความเสี่ยงที่ลกูค้า
อาจไม่ได้รับมอบหลักทรัพย์ที่สั่งซือ้อนัเน่ืองมาจากการที่ผู้ ขายไม่ส่งมอบหลกัทรัพย์ภายในก าหนดเวลาหรือด้วยเหตอ่ืุนใด ซึ่งในกรณีดั งกล่าว 
ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทด าเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพ่ือให้ลกูค้าได้รับเงินผลประโยชน์อย่างอ่ืนแทน โดยบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้า
ทราบ 

   ในกรณีที่บริษัท โอนหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จดัไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า หรือ
บริษัทได้เก็บรักษาหลกัทรัพย์ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซือ้ไว้กับบริษัทนัน้ตามค าสัง่ของลกูค้า ให้ถือว่าบริษัท ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตาม
วรรคก่อนแล้ว 

   ลกูค้าตกลงและยินยอมให้สิทธิแก่บริษัท ที่จะน าหลกัทรัพย์ของลกูค้าที่เก็บรักษาไว้ที่บริษัท หรือที่ฝากไว้ในบญัชีฝากหลกัทรัพย์ของบริษัท ที่
เปิดไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามค าสัง่ของลกูค้าตามที่ระบุไว้ในวรรคสองข้างต้น ไปใช้ในการปฏิบตัิการต่างๆ ของบริษัท  ทัง้นีก้ารกระท า
ดงักลา่วของบริษัท จะต้องไมก่่อให้เกิดความเสียหายประการใดๆ แก่ลกูค้า 

 3.3 ในการซือ้หลกัทรัพย์ลกูค้าจะสง่ค าสัง่ซือ้ได้ไมเ่กินวงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
4.  กำรส่ังขำยหลักทรัพย์ 
 4.1 ภายใต้บงัคบัของวรรคสองและวรรคสามของข้อนี ้ลกูค้ามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัท ภายใน 12.00 น.ของวนัท าการถัดจากวนัที่

ขายหลกัทรัพย์หรือในวนัอ่ืนใดที่ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทก าหนด ในกรณีขายหลกัทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ลกูค้าจะต้องสง่มอบหลกัทรัพย์ที่จะท าการขายมายงับริษัท อย่างช้าภายในวนัท าการก่อนวนัที่บริษัท จะท าการขายหลกัทรัพย์ หรือในวนัอ่ืนใดที่
ตลาดหลกัทรัพย์นัน้ๆ หรือบริษัทก าหนด เป็นจ านวนไมน้่อยกวา่จ านวนหลกัทรัพย์ที่จะสัง่ขาย 

   ในกรณีที่ลกูค้าโอนหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จดัไว้ เพื่อการฝาก ถอนหรือโอนหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือ
ลกูค้าได้มีค าสั่งให้บริษัท ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทนัน้ ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลกัทรัพย์นัน้ให้แก่
บริษัท ตามความในวรรคก่อนแล้ว 

   ในกรณีที่ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ่งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัท น าไปฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ด้วย) ลกูค้ายินยอมให้บริษัท สามารถน าหลกัทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นัน้มาสง่มอบได้ 

   หำกลูกค้ำไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภำยในก ำหนดเวลำในวรรคแรก ลูกค้ำตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะซือ้หรือจัดหำหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำ
ส่ังขำยนั้นโดยวิธีใดๆ จำกบุคคลใดๆ  หรือสถำนที่ ใดๆ เพื่ อน ำมำส่งมอบแทนได้ในทันที หรือในระยะเวลำอื่ นใดที่บริษัท 
เหน็สมควรได้ และลูกค้ำยินยอมรับผิดในเงนิทดรอง ค่ำบ ำเหน็จและควำมเสียหำยที่เกิดขึน้กับบริษัท จำกกำรไม่ส่งมอบหลักทรัพย์
ของตนทุกประกำร 

 4.2 บริษัท จะช าระราคาคา่ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าในวนัที่ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทก าหนด 
   ในกรณีที่ลูกค้ำยังค้ำงช ำระรำคำค่ำซือ้หลักทรัพย์ เงนิทดรอง ค่ำบ ำเหน็จหรือเงนิอ่ืนใดแก่บริษัท ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องช ำระรำคำค่ำ

ซือ้หลักทรัพย์ เงินทดรอง และค่ำบ ำเหน็จหรือเงินอื่นๆที่ ค้ำงช ำระให้แก่บริษัท จนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะช ำระเงินค่ ำขำย
หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ หรือระงับกำรช ำระเงินที่ลูกค้ำมีสิทธิได้รับจำกบริษัท เพื่อน ำมำช ำระหนีท้ี่มีกับบริษัท ทัง้นีถ้ือเป็นดุลยพินิจ
ของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว 

 4.3 บริษัทจะช าระราคาค่าขายหลกัทรัพย์ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบญัชีลกูค้าเท่านัน้ หรือโดยการโอน เงินเข้าบญัชีเงินฝากของลกูค้า หรือโดย
วิธีการอ่ืนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด หรือบริษัทเห็นสมควร 

5.  กำรวำงเงนิของลูกค้ำ 
 5.1 ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ปรากฏในสญัญานี ้ลกูค้าตกลงแตง่ตัง้และมอบอ านาจให้บริษัทเป็นตวัแทนในการจดัการบญัชีเงินของลกูค้า และ

ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ลกูค้าได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัท ทัง้นีเ้ป็นดลุยพินิจของบริษัทแต่ผู้ เดียวในการตกลงจะด าเนินการดงักล่าวหรือไม ่ซึ่ง
การจดัการบญัชีเงินของลกูค้าประกอบด้วยการหกัค่าซือ้หลกัทรัพย์ การรับค่าขายหลกัทรัพย์ตามค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า ทัง้นี ร้วมถึง
การหกัคา่ใช้จ่ายและรายรับอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า เช่น การจองซือ้หลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการเ ก็บรักษาและดแูล
เงินของลกูค้า และรวมถึงการรับเงินปันผลและผลตอบแทนที่ลกูค้าได้รับ รวมทัง้การให้บริษัท น าเงินไปลงทนุหรือหาผลประโยชน์กบับุคคลใดๆ  
โดยลกูค้าตกลงที่จะรับผลตอบแทนที่บริษัทประกาศก าหนดไว้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นคราวๆ ไป  โดยบริษัท จะจ่ายผลตอบแทนหลังหกัภาษี  
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(ถ้ามี) ให้ลกูค้า โดยน าเข้าบญัชีเงินของลกูค้าตามเวลาที่บริษัทก าหนด ซึ่งลกูค้าตกลงว่าในกรณีที่อตัราผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจริงจากการ
ลงทนุหรือหาผลประโยชน์ในทางอ่ืนใดนัน้ ต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนที่บริษัทประกาศก าหนดไว้ ลกูค้าจะได้รับผลตอบแทนตามอตัราผลตอบแทน
ที่บริษัท ได้รับจริงจากการลงทนุหรือหาผลประโยชน์เทา่นัน้ 

 5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสญัญานีห้รือสญัญาใดๆ ที่ได้อ้างถึงในสญัญานี ้ลูกค้ายินยอมให้บริษัทกระท าการใดๆ ในบัญชีเงินของลกูค้า
ตามที่บริษัท เห็นสมควร โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จ าเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณาหรือกระท าการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อน
ทัง้สิน้ และลกูค้ายินยอมให้บริษัท น าเงินของลกูค้ามาช าระหนีแ้ละคา่ใช้จา่ยทกุชนิดที่ลกูค้ามีตอ่บริษัท ทัง้ในปัจจบุนัและหนีท้ี่อาจมีขึน้ในอนาคต 
ไม่วา่หนีน้ัน้จะถึงก าหนดช าระคืนแก่บริษัทหรือไมก็่ตาม บริษัทมีสิทธิหกักลบลบหนีท้กุชนิดของลกูค้าได้ ตามแตบ่ริษัทจะเห็นสมควร และลกูค้า
ยินยอมผกูพนัที่จะชดใช้หนีท้กุชนิดที่ยงัคงต้องช าระแก่บริษัท จนครบถ้วน 

 5.3 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่าการวางเงินตามความในข้อ 5. นี ้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อ 7. ของสัญญานีเ้ร่ืองการเก็บรักษา
ทรัพย์สินด้วย 

6.  กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.1 ลกูค้าตกลงรับผิดชอบการใช้และการเก็บรักษาชื่อผู้ ใช้บริการ และรหสัผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) และเข้าสู่บัญชีตลอดจนเพื่อการท า

ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับบญัชีที่เปิด ถือหรือเข้าถึงได้โดยใช้ชื่อผู้ ใช้บริการและรหัสผ่านนัน้ทัง้หมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่ือผู้ ใช้บริก ารและ
รหสัผ่าน และตกลงวา่บริษัท สามารถถือได้วา่ค าสัง่ใดที่ได้มีขึน้โดยบคุคลที่ใช้ชื่อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่านนัน้ ถือว่าเป็นการด าเนินการของลกูค้า
อย่างถกูต้อง และลกูค้าจะใช้ความระมัดระวงัเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนญุาตต่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลูกค้าสงสยัว่า
บคุคลที่ไม่ได้รับอนญุาต (1) เข้าสู่บริการหรือบญัชีของลกูค้า หรือ (2) มีความสามารถที่จะเข้าสูบ่ริการหรือบญัชีของลูกค้า ลกูค้าจะแจ้งให้บริษัท
ทราบทนัที หากลกูค้าอนญุาตให้บคุคลที่สามเข้าสู่บญัชีของลกูค้าหรือรับทราบชื่อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่าน ลกูค้าจะป้องกนั รับผิดชอบและชดใช้
ไม่ให้บริษัทได้รับความเสียหายจากความรับผิดค่าธรรมเนียมหรือค่าเสียหายที่เกิดกับบริษัท ในส่วนที่เก่ี ยวกับการกระท าข้างต้น รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงที่เกิดจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องจากบุคคลที่สามดงักล่าว ตามหรือที่เก่ียวกับการเข้าถึงและการใช้ชื่อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่าน
นัน้ รวมถึงการที่ลกูค้าไมแ่จ้งเหตกุารณ์อนัน่าสงสยัที่ลกูค้ารับรู้หรือควรจะได้รับรู้หากลูกค้าได้ใช้ความระมดัระวงัให้มากขึน้ให้บริษัททราบ 

 6.2 ลูกค้ำตกลงว่ำบริษัท สงวนสิทธิที่จะบอกเลิกไม่ให้ลูกค้ำเข้ำสู่บริกำรกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ และเป็นดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

 6.3 ลกูค้าจะไมใ่ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟท์แวร์อ่ืนใดเพ่ือตอ่คอมพิวเตอร์ของลกูค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท นอกเหนือไปจากที่บริษัท
ได้ก าหนดหรืออนญุาตให้กระท า เพ่ือวตัถปุระสงค์ในสญัญานี ้

 6.4 ลกูค้าจะบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลกูค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และรวมถึง
แตไ่ม่จ ากดัอยูเ่พียงการที่ท าให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที่เป็นอนัตราย ลกูค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และไมใ่ห้บริษัทได้รับ    ความเดือดร้อน
จากความสญูเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลกูค้าซึ่งไม่
ควรจะเกิดขึน้หากลกูค้าได้ระมดัระวงั ดแูลและใช้มาตรการป้องกนัลว่งหน้าไว้ก่อน 

 6.5 ลกูค้ายอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อก าหนด เง่ือนไขและวิธีการในการท าธุรกรรมการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ บริษัท จัดหาให้ทัง้หมด ตลอดจนความเสี่ยงใดๆ และทัง้หมดที่อาจเกิดจากธุรกรรม
ดงักลา่ว 

 6.6 ลกูค้าตกลงวา่บริษัท ได้รับมอบอ านาจให้กระท าตามค าสัง่ที่รับรองวา่เป็นค าสัง่ที่แท้จริงโดยการใช้ชื่อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่านที่ถกูต้อง ลกูค้าตก
ลงวา่การรับรองความถกูต้องดงักล่าวด้วยการใช้ชื่อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่าน ผกูพนัลกูค้าและลกูค้าจะไมเ่รียกร้องสิทธิอ้างอิงจากก าไรที่สญูเสีย 
การขาดทุนจากการซือ้ขายหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัท อ้างอิงจากชื่อผู้ ใช้บริการและรหัสผ่านนัน้ นอกจากนีลู้กค้าจะใช้ความ
พยายามทัง้หมดเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือท าให้การใช้บริการที่เกิดขึน้แล้วหรือที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตไปในทางที่ผิดให้น้อยที่สดุตามที่บริษัทประสงค์ 
โดยลกูค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด ลกูค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากเกิดความสูญเสีย การถกูโจรกรรมหรือมีการใช้ชื่อ
ผู้ ใช้บริการ รหสัผ่าน และ/หรือเลขที่บญัชีของลกูค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 6.7 ลกูค้าตกลงและเข้าใจว่า บริษัทไมส่ามารถ และจะไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความไมส่ะดวกใดๆ ในการท าตามค าสัง่      อนั
เน่ืองมาจากการให้บริการ โดยบริษัท ได้ด าเนินการตามค าสัง่ตามหลักการที่ว่า “ได้ด าเนินการด้วยความพยายามอย่างดีที่สดุแล้ว”     (Best 
Effort) ความล่าช้าใดๆ ในการด าเนินการตามค าสัง่เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบ และ/หรือไมต้่องรับ
ผิดตอ่ความลา่ช้าในการท าตามค าสัง่อนัมีสาเหตจุากปริมาณในตลาด และ/หรือความผนัผวนในตลาด บริษัทไมส่ามารถและจะไมรั่บผิดตอ่ความ
ลา่ช้าในการท าตามค าสัง่อนัเน่ืองมาจากกระบวนการตรวจสอบและการยอมรับในค าสัง่นัน้ๆ 

 6.8 ลกูค้าตกลงว่าบริษัท จะไม่ต้องรับผิดต่อความสญูเสียใดๆ ที่เกิดจากสาเหตทุี่บริษัท ไม่สามารถควบคมุการด าเนินการได้โดยตรง รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงการที่อินเทอร์เน็ต หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองกล หรือสายโทรศพัท์ หรือเคร่ืองมือติดตอ่อ่ืนไม่ท างาน หรือปัญหาอนัเกิดจาก
การตอ่ การเข้าถึงที่ไมไ่ด้รับอนญุาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอ่ืน อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น า้ทว่มและการประท้วงนัด
หยดุงานหรือปัญหาแรงงานอ่ืนๆ 

 6.9 ข้อมลูและข่าวสารในบริการที่บริษัท ได้จดัให้อยูใ่นลกัษณะ “ที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั” (As Is) และอาจมีความลา่ช้า การละเว้นหรือความไมถ่กูต้องใน
ข้อมลูและข่าวสารดังกล่าว  บริษัท ตวัแทนของบริษัท ผู้ ให้ข้อมลู ผู้ ให้อนญุาต (Licensor) ไม่สามารถและจะไม่รับประกันความถกูต้อง ล าดับ 
ความสมบรูณ์ เวลา ความสามารถในการซือ้ขาย หรือความเหมาะสมเพ่ือวตัถปุระสงค์ใดของข้อมลูหรือข่าวสาร รวมทัง้ราคา  ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่
ให้ไว้ในบริการ หรือด้วยเหตสุดุวิสยั หรือสาเหตอ่ืุนใดที่อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัท ตวัแทนของบริษัท ผู้ ให้ข้อมลู ผู้ ให้อนญุาต (Licensor) ตา่ง
ไมต้่องรับผิดต่อลกูค้าหรือบคุคลอ่ืน หากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการประมาท เลินเลอ่ หรือการละเว้นทัง้หมดหรือบางสว่น
ในการจดัหา รวบรวม ตีความ ตดัตอ่ เขียน รายงานหรือสง่ข้อมลูหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการนี  ้

 6.10 ลกูค้ายอมรับว่าการใช้บริการอาจมีความเสี่ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของลกูค้า หรือมีความเสี่ยงในการถูก
ขดัขวาง หรือรบกวนการใช้บริการโดยบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท ที่สามารถเข้าถึงระบบหรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
บริษัท ผู้ ให้ข้อมลูและผู้ ให้อนญุาต (Licensor) ตา่งไมต้่องรับผิดตอ่ลกูค้าหรือบคุคลอ่ืนหากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายเน่ืองจากการได้รับ
ไวรัส หรือการถกูขดัขวางหรือรบกวนการใช้บริการดงักลา่ว 

 6.11  ส าหรับลกูค้าที่ได้สมคัรใช้บริการ TISCO Securities e-Statement and e-Portfolio (ESP) ลกูค้ายินยอมผกูพนัและรับทราบเง่ือนไขของ   
          บริการเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้
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 6.11.1  บริการ ESP มีไว้เพื่อความสะดวกแก่ลกูค้าในการเรียกดขู้อมลูพอร์ตการลงทนุ และใช้บริการอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัให้มีภายใต้บริการ  ESP 
นี ้เช่น การเบิกถอนทรัพย์สิน เป็นต้น กับทกุบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ลกูค้ามีกับบริษัท รวมทัง้บริการอ่ืนๆ ที่บริษัทจะได้จดัให้มีภายใต้บริการนี ้
ในอนาคตทกุประการ 

  6.11.2 ลูกค้าไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารที่เรียกดูได้ผ่านบริการ  ESP นีใ้ห้ลูกค้าอีก อย่างไรก็ตาม เม่ือลูกค้ามีความจ าเป็นต้องใช้
ต้นฉบบัเอกสารตา่งๆ รวมทัง้ใบก ากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ลกูค้าจะติดตอ่ขอรับด้วยตนเอง ณ ส านกังานใหญ่ และ/หรือส านกังานสาขาของ
บริษัท 

7.  กำรเก็บรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ 
 7.1 ลกูค้าตกลงให้บริษัท ท าหน้าที่ดแูลทรัพย์สินของลกูค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือเพ่ือการซือ้ขายหรือยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือ

เพ่ือเป็นประกันการซือ้ขายหรือยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด โดยลกูค้าตกลงช าระคา่ธรรมเนียม
ในการดแูลทรัพย์สินตามสญัญานีต้ามที่บริษัทก าหนด 

 7.2 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่า การเบิกถอนทรัพย์สินต้องท าเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่บริษัท ก าหนด และต้องแจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า 
ตลอดจนทราบถึงคา่ธรรมเนียมในการดแูลทรัพย์สินตา่งๆ โดยในกรณีที่เป็นการเบิกถอนเงิน บริษัทจะจา่ยเงินที่ขอถอนให้แก่ลกูค้าเป็นเช็คระบชุื่อ
ลกูค้าเป็นผู้ รับเงิน หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัท เห็นสมควร 

7.3 ลูกค้ำทรำบและเข้ำใจแล้วว่ำ ในกรณีที่บริษัท ได้ฝำกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้ำไว้กับธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรอ่ืนที่ มี
กฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ เงินฝำกหรือเงินลงทุนดังกล่ำวจะได้รับควำมคุ้มครองจำกสถำบันคุ้มครองเงินฝำก หรือสถำบั นอื่นใดที่มี
หน้ำที่ในกำรรับประกันเงินฝำก แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้ำเก็บรักษำไว้ที่บริษัท เงินดังกล่ำวจะไม่ได้รับควำมคุ้มครองจำกสถำบัน
คุ้มครองเงนิฝำก หรือสถำบันอื่นใดที่มีหน้ำที่ในกำรรับประกันเงนิฝำก ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้อำจมีควำมเส่ียงที่อำจเกิด
จำกกำรลงทุนหรือหำผลประโยชน์โดยบริษัท  

 7.4 บริษัทจะไม่แต่งตัง้ให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทัง้นีเ้ว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ การแต่งตัง้ตวัแทน
ดงักลา่ว ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด 

 7.5 เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อักษร ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัท มีสิทธิท าการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวนหรือระงบัสิทธิของลกูค้าในทรัพย์สินได้ 

 7.6 บริษัท ไมส่ามารถน าทรัพย์สินของลกูค้ารายหนึ่งไปใช้เพ่ือประโยชน์ของลกูค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพ่ือประโยชน์ของบคุคลอ่ืนหรือของบริษัท เอง เว้น
แตจ่ะได้รับค าสัง่หรือความยินยอมจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นรายกรณี 

 7.7 ลกูค้าตกลงยินยอมในการที่บริษัท จะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าหรือด าเนินการตามที่จ าเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยช น์ที่
เกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หรือตราสารใดที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท จากผู้ ออกหลกัทรัพย์หรือผู้ ออกตราสารนัน้
ภายในเวลาอนัสมควร 

 7.8 บริษัทจะจดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินให้ลกูค้าเดือนละครัง้ เว้นแต ่ในเดือนนัน้ลกูค้าไมมี่ธุรกรรมซึง่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงใน
ทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทดแูลรักษาตามสญัญานี ้และบริษัทจะจดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลกูค้าเป็นรายปี ประจ าทกุเดือนธันวาคม 

 7.9 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลกูค้าตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการด าเนินการดงัต่อไปนีถื้อว่าเป็น
การแยกทรัพย์สินแล้ว 

  7.9.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน 
 (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ หรือการลงทุนในลักษณะอ่ืนตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยระบุอย่างชดัเจนในบัญชีเงินฝาก หรือการลงทนุนัน้ว่าเป็นการ
ด าเนินการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือประโยชน์ลกูค้า ทัง้นีใ้นกรณีที่เงินฝากดงักลา่วเป็นประเภทช าระคืนเม่ือครบก าหนดเวลา เงินฝากนัน้
ต้องไมมี่ข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด 

  (ข) บริษัทแยกโดยเก็บรักษาไว้เอง และกระท าในลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะได้วา่เงินจ านวนดงักลา่วเป็นทรัพย์สินของลกูค้าโดยปราศจากเหตุ
สงสยั  

  7.9.2 ทรัพย์สินประเภทหลกัทรัพย์ 
  (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชดัเจนว่าหลกัทรัพย์ดังกล่าวเป็นการ

ฝากโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ของลกูค้า หรือ 
  (ข) บริษัทแยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง และกระท าในลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะได้วา่หลกัทรัพย์ดงักล่าวเป็นทรัพย์สินของลกูค้าโดยปราศจาก

เหตสุงสยั 
  7.9.3 ทรัพย์สินอ่ืนบริษัท  
  แยกไว้ในลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะได้วา่ ทรัพย์สินอ่ืนนัน้เป็นทรัพย์สินของลกูค้าโดยปราศจากเหตสุงสยั 
 7.10 ดอกผล (ถ้ามี) ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลกูค้าตามที่บริษัท ตกลงไว้ ในกรณีที่ลกูค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท  ลกูค้าตกลงให้บริษัท มี

สิทธิน าดอกผลดงักล่าวมาหักช าระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสญัญานี ้(ถ้ามี) หรือหนีอ่ื้นใดที่ลูกค้าต้องช าระแก่บริษัท ทัง้นี ้
จนกว่าบริษัท จะได้รับช าระค่าธรรมเนียมหรือหนีด้งักลา่วจนครบถ้วนแล้ว โดยมิต้องบอกให้ลกูค้าทราบก่อน อยา่งไรก็ตามหากน าดอกผลมาหกั
ช าระคา่ธรรมเนียมและหนีด้งักลา่วแล้ว ลกูค้ายงัคงมีหนีส้ินค้างอยูก่บับริษัทอีก ลกูค้าตกลงรับผิดชอบช าระหนีท้ี่ค้างอยูน่ัน้จนครบถ้วน 

 7.11 ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัท สามารถน าเงินจ านวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลกูค้าไปฝากไว้กับสถาบนัการเงินที่มีความสมัพนัธ์ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมกบับริษัท ในลกัษณะบริษัทในเครือได้ 

 7.12 ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้าสญูหายหรือเสียหาย อันมีเหตมุาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัท และความสญูหายหรือ
เสียหายนัน้ เป็นผลโดยตรงมาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบความสญูหายหรือเสียหายที่เกิดขึน้นัน้
อยา่งครบถ้วน  

8.  ผลแห่งสัญญำ 
 8.1 ลกูค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัท ทราบทนัทีภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด หากมีความแตกตา่งหรือความไมถ่กูต้องใดๆ ในยอดคงเหลือหรือสถานะ

ของหลักทรัพย์ในบัญชีหรือวงเงินซือ้ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือเงินของลูกค้า  หากลูกค้าไม่แจ้งให้บริษัททราบ ภายในระยะเวลาที่บริษัท 
ก าหนดดงักลา่ว บริษัท จะไมรั่บผิดชอบหรือไมรั่บผิดใดๆ ตอ่การเรียกร้องสิทธิที่เกิดจากความแตกตา่งหรือความไมถ่กูต้องดงักลา่ว 
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 8.2 กรณีบังคับขำยตำมข้อ 3.1 นัน้ ลูกค้ำยินยอมผูกพันต่อกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว เสมือนเป็นกำรขำยตำมค ำส่ังของลูกค้ำเอง 
และลูกค้ำยินยอมให้บริษัท น ำยอดเงินที่พึงได้รับจำกกำรขำยนัน้ หลังจำกที่มีกำรหักค่ำบ ำเหน็จและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ไปหักกลบลบ
หนี ้และ/หรือหักทอนบัญชีทุกชนิดทุกประเภทที่ลูกค้ำค้ำงช ำระต่อบริษัท ตลอดจนน ำดอกผลหรือเงินปันผลที่บริษัทได้รับในนำม
ของลูกค้ำซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของบริษัท ไปช ำระหนีทุ้กชนิดที่ ลูกค้ำมีต่อบริษัท จนกว่ำบริษัท จะได้รับช ำระหนีจ้นครบถ้วน
แล้ว  โดยมิต้องบอกกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบก่อน 

 8.3 ลกูค้าตกลงยินยอมเสียดอกเบีย้ในหนีท้ี่ลกูค้าค้างช าระตามสญัญานีเ้พ่ิมเติมให้แก่บริษัท ในอตัราที่บริษัทก าหนด ซึง่ปัจจบุนับริษัท ก าหนดให้ใช้
อตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนัดตามประกาศของธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ก าหนดไว้ (อตัราดอกเบีย้สงูสดุในปัจจุบนัเท่ากับ ร้อยละ   
_______ ต่อปี  และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) จะประกาศก าหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป)     นับแต่วันที่
ลกูค้าผิดนดัจนกวา่ลกูค้าจะช าระเสร็จสิน้ ทัง้นีบ้ริษัท จะแจ้งอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ  

 8.4 ในกรณีที่ ลูกค้ำถึงแก่ควำมตำยหรือตกเป็นผู้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือถูกฟ้องร้องคดีหรือกรณีอ่ืนใดที่
บริษัท เห็นเป็นกำรสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริษัท ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
สิทธิอ่ืนใดของลูกค้ำ ซึ่ งอยู่ ในควำมครอบครองของบริษัท ได้ทัง้หมดหรือบำงส่วนได้ทันที และ/หรือซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดหรือ
บำงส่วนเพื่อชดใช้ให้บริษัท แทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้ำได้ส่ังให้บริษัทขำยแล้ว แต่ลูกค้ำยังมิได้ส่งมอบให้บริษัท ได้ทันทีเช่นเดียวกัน 
อีกทัง้ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของ บริษัทที่จะปิดบัญชีของลูกค้ำด้วย 

 8.5 ในกำรซือ้หรือขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของลูกค้ำโดยบริษัท เพรำะเหตุที่ ลูกค้ำมิได้ปฏิบัติตำมสัญญำนีข้้อหน่ึงข้อใด 
บริษัทมีสิทธิที่จะกระท ำกำรใดตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ หรือโดยกำรขำยทอดตลำดหรือโดยซือ้ขำยกับ
บุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่ำวแก่ลูกค้ำก่อน และไม่จ ำเป็นต้องแจ้งควำมหรือโฆษณำหรือกระท ำกำรใดๆ ที่
คล้ำยคลึงกันก่อนทัง้สิน้ และลูกค้ำยินยอมให้บริษัท น ำเงินซึ่งได้จำกกำรขำยหลักทรัพย์นัน้ๆ ช ำระหนีแ้ละค่ำใช้จ่ำยทุกชนิดที่ลูกค้ำ
มีต่อบริษัท  ทัง้ในปัจจุบันและ หนีท้ี่อำจมีขึน้ในอนำคต  ไม่ว่ำหนีนั้น้จะถึงก ำหนดช ำระคืนแก่บริษัท หรือไม่ก็ตำม บริษัทมีสิทธิหัก
กลบลบหนีทุ้กชนิดของลูกค้ำได้ตำมแต่บริษัท จะเห็นสมควร และลูกค้ำยินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนีทุ้กชนิดที่ยังคงต้องช ำระแก่
บริษัท จนครบถ้วน 

 8.6 ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัท เข้าเป็นสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายอ่ืนที่ได้
ประกาศบังคบัใช้ และใช้บริการต่างๆ ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ดงักล่าวในส่วนที่เก่ียวกับหลกัทรัพย์ของลกูค้า ลกูค้าตกลงยินยอมให้ บริษัท
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้ทกุประการ เชน่ตกลงให้บริษัท เปิดเผยชื่อ ที่อยูแ่ละ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัตวัของลกูค้าให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ทราบ เป็นต้น 

 8.7 ลกูค้าตกลงที่จะไมว่า่กลา่วเรียกร้อง ฟอ้งร้องหรือด าเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลกูค้าได้รับอนัเน่ืองมาจากการกระท า การงด
เว้นการกระท าการ หรือความผิดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือบุคคลอ่ืนใด อนันอกเหนือการควบคมุของบริษัท เช่น ความเสียหายอนัเกิดจากการที่
ลกูค้าได้รับใบหลกัทรัพย์ลา่ช้า เป็นต้น และเพ่ือประโยชน์ของสญัญานี ้ให้ถือวา่หลกัทรัพย์ของลกูค้าที่ฝากไว้ในบญัชีฝากหลกัทรัพย์ของบริษัท ที่
เปิดไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้ถือเสมือนหนึ่งบริษัท ได้ยดึถือและครอบครองไว้เอง 

 8.8 สัญญำนีเ้ป็นสัญญำที่ไม่มีก ำหนดระยะเวลำ หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงประสงค์จะเลิกสัญญำสำมำรถบอกเลิกได้ทนัที โดยจะต้อง
ท ำกำรแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบ ผลแหง่การบอกเลิกสญัญาไมก่ระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายที่ ได้มีขึน้ก่อน
การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล ทัง้นีเ้ม่ือสัญญาสิน้สุดลงแล้วปรากฏว่า ยังคงมีเงินหลักทรัพย์ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าอยู่ในความ
ครอบครองของบริษัท  โดยที่บริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อส่งมอบหรือจัดการเป็นประการใดกับเงิน หลักทรัพย์ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ 
ดงักล่าวได้ บริษัทตกลงเก็บรักษาเงิน หลกัทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ไว้โดยลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาดงักลา่ว 
(ถ้ามี) 

 8.9 ในกรณีที่บริษัท ได้ผ่อนผนัการปฏิบตัิตามสญัญาของลกูค้าใดๆ ตามสญัญานี ้หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในคราวใด ให้ถือวา่การผ่อน
ผนัหรือการละเว้นดงักลา่วเป็นการผ่อนผนัหรือการละเว้นเฉพาะคราวเทา่นัน้ 

 8.10 นอกเหนือจากสิทธิตา่งๆ ที่บริษัทมีต่อลกูค้าตามสญัญานี ้บริษัท ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลกูค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จา่ยใดๆ ที่
บริษัท อาจได้รับอนัเน่ืองมาจากหรือเก่ียวกับสญัญานี ้หรือเก่ียวกับการกระท า หรือการงดเว้นกระท าการของลกูค้า หรือตวัแทนของลกูค้า รวม
ตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับอนัเน่ืองมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอ่ืน ให้  บริษัท ต้องรับผิด
เก่ียวกบัสญัญานี ้ซึง่มิได้เกิดขึน้จากการกระท าหรือการงดเว้นกระท าการหรือความผิดของบริษัทแตป่ระการใด 

 8.11 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดที่จะส่งให้แก่ลกูค้าไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหาก ได้
น าส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลกูค้าได้ให้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทัง้นีโ้ดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีผู้ รับไว้
หรือไม ่ในกรณีที่มีการสง่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัที่อยูซ่ึ่งลกูค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือวา่ได้สง่ให้ลกูค้า
โดยชอบแล้ว เม่ือระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการส่งดงักล่าวแล้ว ทัง้นีโ้ดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ และแม้หา
กว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลกูค้านัน้เปลี่ยนแปลงไป โดยลกูค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อกัษร หรือส่งไปให้
ไมไ่ด้เพราะหาที่อยูไ่มพ่บก็ดี ให้ถือวา่ลกูค้าได้รับและทราบหนงัสือติดตอ่ ทวงถาม บอกกลา่วหรือหนงัสืออ่ืนใดของบริษัท โดยชอบแล้ว 

 8.12 ลกูค้ายินยอมรับผิดชดใช้คา่เสียหาย เงินทดรอง ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนใดจากความเสียหายที่บริษัท หรือบคุคลอ่ืนได้รับโดยตรงหรือโดย
อ้อม เน่ืองจากการที่บริษัทปฏิบตัิตามสญัญานีห้รือเน่ืองจากการที่ลกูค้าละเมิดสญัญา ข้อก าหนด เงื่อนไขหรือบทบญัญัติใดของสญัญานี ้และ
ลูกค้าจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเม่ือมีการร้องขอ ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิหักเงินจำกบัญชีเงินของลูกค้ำเพื่อชดใช้ควำม
เสียหำยที่ เกิดขึน้ตำมข้อนีไ้ด้ แต่ในกรณีที่บริษัทหักเงินของลูกค้ำมำช ำระหนีบ้ริษัท  แล้วยังมีหนีส่้วนที่ เหลืออีกลูกค้ำยินยอม
รับผิดชอบชดใช้หนี ้ในส่วนที่เหลือนัน้แก่บริษัท โดยทันที หรือในกรณีที่บริษัท ไม่ใช้สิทธิหักเงินจำกบัญชีเงินของลูกค้ำไม่ว่ำด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตำม ลูกค้ำจะชดใช้ควำมเสียหำยดังกล่ำวให้บริษัททนัทเีช่นกัน 

 8.13 ลูกค้าตกลงว่าเพื่อเป็นการป้องกันร่วมกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ตรวจสอบและบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ และ/หรือการติดต่อทาง
อินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งบริษัทและลกูค้าได้ 

 8.14 ลูกค้ำทรำบและเข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึงควำมเส่ียงทุกๆ ด้ำนเก่ียวกับกำรลงทุนซือ้ขำยหลักทรัพย์ เช่น ควำมผันผวนขึน้ลงของดัชนีรำคำ
ตลำดหลักทรัพย์ ควำมผันผวนของมูลค่ำหลักทรัพย์และทรัพย์สินอันอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย กฎระเบียบหรือ
ประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องหรือกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนภำษีอำกร เป็นต้น 
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 8.15 ลูกค้ำยอมรับว่ำลูกค้ำได้พิจำรณำจนเข้ำใจ และรับทรำบถึงลักษณะและควำมเส่ียงในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงใบส ำคัญ
แสดงสิทธิและตรำสำรอนุพันธ์เป็นอย่ำงดีแล้ว และลูกค้ำเข้ำใจดีว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเส่ียง และไม่มีกำรประกัน
ผลตอบแทนในกำรลงทุน นอกจำกนีลู้กค้ำเข้ำใจดีว่ำส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิประเภทอ่ืนที่มีวัน
หมดอำยุ ลูกค้ำจะไม่สำมำรถซือ้ขำยได้หลังวันหมดอำยุนัน้ 

 8.16 การลงทนุของลกูค้าในหลกัทรัพย์ที่มีในปัจจบุนั และหลกัทรัพย์ที่จะเพ่ิมขึน้ในภายหน้า ลูกค้ารับทราบ ศึกษาและเข้าใจในหลกัทรัพย์ใหม่ นัน้ๆ 
ก่อนการตดัสินใจลงทนุเป็นอยา่งดี 

 8.17 กรณีที่ลกูค้ายงัคงมีเงินจ านวนใดๆ ที่คงค้างกับบริษัทภายใต้ค าขอเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ฉบับนี ้ลกูค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิหกัเงินจาก
บญัชีเงินฝากหรือบัญชีใดๆ ของลกูค้า เพื่อช าระหนีท้ัง้หมด หรือแต่บางส่วนที่เกิดขึน้ระหว่างลกูค้ากับบริษัทได้ทนัที โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้
ลกูค้าทราบก่อน ตลอดจนให้บริษัทบงัคบัช าระหนีเ้อากบัทรัพย์สินของลกูค้าไมว่า่ทรัพย์สินนัน้จะรักษาโดยบริษัทหรือบคุคลอ่ืนก็ตาม 

 8.18 ลูกค้ำยินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลูกค้ำและรับหรือแลกเปล่ียนข้อมูลที่
เก่ียวกับลูกค้ำ รวมถึงกำรขอรำยงำนเก่ียวกับข้อมูลเครดิตและเอกสำรอ้ำงอิงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจำกบริษัทข้อมูลเครดิตไทยจ ำกัด  
และนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ตำมที่บริษัท เห็นสมควร รวมทัง้กำรติดต่อแหล่งข้อมูลต่ำงๆ   และ/หรือใช้ข้อมูลของลูกค้ำเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงกำรตรวจสอบเครดิต กำรตลำด และกำรบริหำรงำน ตลอดจนสำมำรถถ่ำยทอดข้อมูลดังกล่ำวระหว่ำงบริษัทใน
เครือของบริษัทได้ ไม่ว่ำ ณ เวลำใดๆ  ภำยหลังจำกที่ ลูกค้ำได้ลงนำมในสัญญำนีโ้ดยลูกค้ำจะไม่เพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมแต่
อย่ำงใด 

 8.19 ข้อสญัญาใดๆ ของสญัญานีซ้ึ่งต้องห้ามหรือใช้บงัคับไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลบงัคับใช้เฉพาะส่วนที่ต้องห้ามหรือส่วนที่ใ ช้บงัคับ
ไมไ่ด้ดงักลา่วเทา่นัน้ โดยไม่กระทบถึงความสมบูรณ์หรือการบงัคบัใช้ของข้อสญัญาอื่น ในกรณีที่ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในสญัญานีเ้ป็นโมฆะ 
ไมส่มบรูณ์ ไม่ชอบหรือไม่ถกูต้องด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บงัคบัได้ไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ข้อตกลงอ่ืนของสญัญานีย้งัคงมีผลสมบูรณ์
และใช้บังคับได้ และคู่สัญญาตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานีโ้ดยทันที เพื่อให้ข้อสญัญาที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อ งด้วย
กฎหมายหรือไมส่ามารถใช้บงัคบัได้เป็นข้อสญัญาที่สมบรูณ์ ชอบด้วยกฎหมายและสามารถใช้บงัคบัได้เพ่ือประโยชน์ของคูส่ญัญา 

 8.20 ลกูค้ายอมรับว่าลกูค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ส านักงาน ตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยราชการหรือหน่วยงานใดรวมทัง้ประกาศ ระเบียบหรือข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวข้องกับหลกัทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ดีแล้ว โดยลกูค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดรวมทัง้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ
ข้อบงัคบัดงักลา่วด้วย 

  ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัใดที่กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพ่ิมเติมภายหลงันับจากวนัท า
สญัญานี ้คู่สญัญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคบัที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมนัน้ เว้นแต่กรณีที่บริษัท
ก าหนดยกเว้นเป็นอย่างอ่ืน  อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที่จะท าการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสญัญานีต้ามที่บริษัท เห็นสมควร  โดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลกูค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
บริษัท ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยา่งเคร่งครัด 

 8.21 สญัญานีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
 8.22 ในกรณีที่ลกูค้าหรือผู้ มีอ านาจในการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ในบญัชีของลกูค้าเป็นพนักงานของบริษัทหลกัทรัพย์อ่ืน ลกูค้ายินยอมให้บริษัทมีอ านาจ

ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  8.22.1 แจ้งให้บริษัทหลกัทรัพย์อ่ืนนัน้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการที่ลกูค้ามีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ การรับเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ

การมีอ านาจสัง่การในการซือ้หลกัทรัพย์กบับริษัท ก่อนที่บริษัท จะด าเนินการให้บริการตามสญัญานีใ้ห้แก่ลกูค้า 
  8.22.2 จดัส่งส าเนารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์รายเดือน ซึ่งแสดงรายการซือ้ขายแต่ละรายการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อ่ืนนัน้ รวมทัง้จดัส่ง

ข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องกับบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าและอยู่ในความครอบครองของบริษัท ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์อ่ืนตามที่บริษั ท
หลกัทรัพย์อ่ืนนัน้ร้องขอ 

 8.23   ไม่ว่าในขณะใดๆเม่ือบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
เก่ียวข้องร้องขอ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมลูต่อไปนี  ้พร้อมทัง้จัดท าค าชีแ้จงเพื่ออธิบายหรือขยายความเก่ียวข้องกับข้อมูล
ดงักลา่วให้แก่บริษัท ตลอดจนส านกัหกับญัชี ส านกังาน และหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

  (1) ข้อมลูที่สามารถระบคุวามมีตวัตนที่แท้จริงของลกูค้าและผู้ รับผลประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า ผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้บคุคล
ที่มีอ านาจไมว่า่ทางตรง หรือทางอ้อมในการควบคมุการเงินและการสง่ค าสัง่ซือ้ขายของลกูค้า (Controlling Person) 

  (2) วตัถปุระสงค์การซือ้ขายของลกูค้า 
  (3) ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขายของลกูค้า ไมว่า่การซือ้ขายดงักลา่วจะกระท าผ่านบริษัทหรือไมก็่ตาม 
  (4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ ด าเนินการสั่งซือ้ขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) 

ลกูค้ายินยอมที่จะแจ้ง จดัหา และจดัท า ค าชีแ้จงเก่ียวกับข้อมลูตาม (1) (2) และ (3) ข้างต้น ของบุคคลอ่ืนนัน้ทกุรายและทกุทอด ทัง้นี ้
เฉพาะที่ลกูค้ารู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผู้ด าเนินการเชน่นัน้ 

  (5) ข้อมูลอ่ืนใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ตามที่บริษัท และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักหักบัญชี ส านักงาน ตลอดจน
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องร้องขอหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

                     ทัง้นี ้ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมลูทัง้หมด หรือบางส่วนเก่ียวกับลกูค้า ฐานะ
สญัญาซือ้ขาย บญัชี รายการซือ้ขาย และ/หรือข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขายของลกูค้าที่บริษัท ได้เก็บรักษาไว้ในทกุรูปแบบซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงเอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน หน่วยงานราชการ ตลาด
หลกัทรัพย์ ส านักหกับญัชี หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของ
บริษัท และเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและค าสั่งศาลได้ ซึ่งรวมถึ งการตรวจสอบข้อมลูของลูกค้า ของบริษัท และการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกับข้อมลูเครดิต และกฎหมายเก่ียวกับการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ตลอดจนยินยอมให้บริษัท 
และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมลูที่เก่ียวข้องกับลูกค้า และรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมลูที่เก่ียวกับลูกค้า รวมถึงการขอ
รายงานเก่ียวกับข้อมลูเครดิตและเอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องจาก บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากัดและนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ  
ตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทัง้การติดต่อแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ และ/หรือใช้ข้อมลูของลกูค้าเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตรวจเครดิต การตลาด 
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และการบริการ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดข้อมลูดงักลา่ว ระหวา่งบริษัทในเครือ ได้ไม่วา่ ณ เวลาใด ๆ ภายหลงัจากที่ลกูค้าได้ลงนามใน
สญัญานี ้โดยลกูค้าจะไมเ่พิกถอนการให้ความยินยอมแตอ่ย่างใด 

 8.24 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทงดให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับลกูค้าเป็นการชัว่คราว ปิดบญัชีซือ้ขาย จ ากัดการซือ้ขาย  และ
ด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ส านกัหกับญัชี หรือส านกังาน ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดงันี  ้

  (1)  การซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของลกูค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบตอ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคาของหลกัทรัพย์จดทะเบียนไมต่รงตอ่สภาพปกติของตลาด 

  (2) ลกูค้ามีพฤติกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนที่ไมเ่หมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  (3)  ลกูค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จัดหาข้อมลู หรือจดัท าค าชีแ้จงตาม (ข้อ 8.23) หรือให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดใน

สาระส าคญั 
 8.25 ลกูค้าตกลงว่าบริษัทไม่จ าเป็นต้องจดัให้มีระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบซือ้ขาย ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดย

ลกูค้าตกลงจะไมเ่รียกร้องความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ หากระบบดงักลา่วไมส่ามารถใช้งานได้จากบริษัท 
 8.26 หากลกูค้าประสงค์ที่จะขอส าเนาสญัญาฉบบันี ้สามารถติดตอ่ขอได้ที่บริษัท 
 

  ลกูค้าได้อา่นและเข้าใจข้อความในสญัญานีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยาน 
 
 
 

 
 
                                           
( )      ( ) 

                      ลายมือชื่อลกูค้า  บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
 
 
 
 
 
                                           
( )   ( ) 

พยาน  พยาน 
 
 
 
 
 
 
 
  

Page 10 of 10 



แบบประเมินระดับความเสี ยงในการลงทุนที เหมาะสม (Suitability Assessment)

 สําหรับเจ้าหน้าที-                     

 For Official Use Only

การทําแบบประเมินระดับความเสี ยงฉบบันี ! เพื อให้ท่านทราบระดบัความเสี ยงที เหมาะสมกบัตนเอง และเพื อให้บริษัทในกลุ่มการเง ินทิสโก้ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คําแนะนําในการลงทุนที เหมาะสมกับ
ระดับความเสี ยงของท่าน ดังนั!น ขอให้ท่านเลือกคําตอบที คิดว่าเหมาะสมกบัท่านมากที สุด และตอบคําถามให้ครบถ้วนทุกข้อ

ชื อ-นามสกุล ..................................…………………….....................................………..................  เลขประจําตัวประชาชน............................................................

น้อยกว ่า 14 คะแนน

14-19 คะแนน

20-25 คะแนน

26-31 คะแนน

32 คะแนนขึ !นไป

ส่วนที  1 สําหรบัการลงทุนทั  วไป
1.  ปัจจุบนัท่านอาย ุ
 (1)  มากกว่าหรอืเท่ากับ  60  ปี   (2)  45 - 59  ปี  
 (3)  35 - 44 ปี  (4)  น้อยกว่า  35 ปี

2. มูลค่าเงินออมและหลกัทรพัย์ที มีไว้เพื อลงทุน (หลกัทรัพย์ หมายถึง 

พนัธบัตรรฐับาล หรือต ั  วแลกเงิน หรือหุน้กู้ หรือหุน้ หรือกองทุนรวม หรือตราสารอนุพนัธ์)

 (1) ตํ!ากว่า 1 ล้านบาท     (2) 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท     (3) สูงกว่า 3 ล้านบาท

3. สดัส่วนเงินออมและหลักทรพัยที์ มีไว้เพื อลงทุน เมื อเทียบกบัทรพัย์สินของท่าน
 (1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) ร้อยละ 30 - 60

 (3) มากกว่าร้อยละ 10 – 30   (4) ตํ!ากว่าร้อยละ 10

4. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรพัย์ของท่าน (หลกัทรัพย์ หมายถึง 

พนัธบัตรรฐับาล หรือต ั  วแลกเงิน หรือหุน้กู้ หรือหุน้ หรือกองทุนรวม หรือตราสารอนุพนัธ์)

 (1) ไม่มปีระสบการณ์เลย           (2) มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี
 (3) มีประสบการณ์ระหว่าง 1 - 5 ป ี       (4) มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี" เพื อเป็นค่าใช้จ่ายประจาํหรือไม่
 (1) ต้องการมาก     (2) ต้องการเลก็น้อย    (3) ไม่ต้องการเพราะมรีายได้ประจําอยู่แลว้  

6. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรบัผลขาดทุนจากการลงทุนในเงินลงทุนได้มาก
เพียงใด
 (1) ตํ!ากว่า 10 % (2) ร้อยละ 10 ถึง 20

 (3) ร้อยละ 20 ถึง 50 (4) มากกว่า 50

7. ท่านรู้จกัตราสารเกี ยวกบัการลงทุนอะไรบ้าง
 (1) เงินฝาก
 (2) เงินฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั "วแลกเงนิ หุ้นกู้ กองทุนรวม
 (3) เงินฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั "วแลกเงนิ หุ้นกู้ กองทุนรวม หุน้สามัญ
 (4) เงินฝากธนาคาร พนัธบตัร ตั "วแลกเงนิ หุ้นกู้ กองทุนรวม หุน้สามัญ ทองคํา นํ#ามัน 
      อนุพันธ์      

8. ระยะเวลาที ท่านคาดว่าจะไม่จาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี"
 (1) น้อยกว่า 1 ป ี       (2) 1 - 3 ป ี            (3) 3 - 7 ปี            (4) มากกว่า 7 ปี 

1

1-4

1-5

1-7

1-8

เสี ยงตํ า

เสี ยงปานกลางค่อนข้างตํ า

เสี ยงปานกลางค่อนข้างสงู

เสี ยงสูง

เสี ยงสูงมาก

ระดับคะแนน ระดับความเสี ยงกองทุน ประเภทนักลงทุน

ลงชื อ... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ........ ...... .... เจ้าหน้าที บริษัท            

 วันที    ... ...... ..... ..... ../... ..... ...... ..... ..... ..../. ..... ..... ...... ..... ...... .            

   รวม                               คะแนน

9. ความเสี ยงของการลงทนุที  ท่านยอมรับได้
(การลงทุนในหลกัทรัพยที์  มีความเสี ยงสูง มกัให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่
ความผนัผวนของราคา อาจทําให้เกิดผลขาดทุนในระยะส ั"นได้) 

(1) รบัความเสี!ยงไมไ่ด้ ต้องการการลงทุนที !ปลอดภัย สร้างรายไดป้ระจํา  

     แม้ผลตอบแทนจะตํ!า
(2) รบัความเสี!ยงไดพ้อควร เพื!อเพิ!มโอกาสท ี!จะได้รบัผลตอบแทนที!สงูขึ #นในระยะยาว
(3) รบัความเสี!ยงไดสู้ง เพื!อเพิ!มโอกาสท ี!จะได้รบัผลตอบแทนที !สูงกว่าในระยะยาว   
(4) รบัความเสี!ยงไดสู้งมาก เพื!อสรา้งโอกาสที!จะไดร้ับผลตอบแทนท ี!สูงสุดในระยะยาว

ส่วนที  2 สําหรบัการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์
การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ หากการลงทุนประสบความสําเรจ็  ท่านจะได้รับ
ผลตอบแทนในอตัราที สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสญูเงิน
ลงทุนทั "งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ มบางส่วน  ท่านยอมรับได้เพียงใด
         ไม่ได้                     ได้บา้ง                         ได้ 

ส่วนที  3 สําหรบัการลงทุนในต่างประเทศ
นอกเหนือจากความเสี ยงในการลงทุนแล้ว  ท่านสามารถรับความเสี ยง
ด้านอัตราแลกเปลี ยนได้เพียงใด       

         ไม่ได้                     ได้บา้ง                         ได้ 

ส่วนที  4 ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับผลิตภัณฑที์ มีความเสี ยงสูงหรือมี
ความซับซ้อน
สาขาวิชาที ท ่านสําเร็จการศึกษา / ใบประกาศวิชาชีพที ท่านได้รบั (เช่น การเงิน 
การธนาคาร การบริหารความเสี ยงทางการเงิน / CFA CISA CFP เป็นต้น)

        ไม่เกี !ยวข้องกบัการเงินการลงทุน            เกี !ยวข้องกับการเงนิการลงทุน

ลกัษณะงานที ท่านเคยทําหรือทําอยู่ในปัจจุบนัเกี ยวข้องกับการลงทุนในตลาด
ทุนหรือไม่ (เช่น ผู้จดัการกองทุน นักวิเคราะห์หลกัทรพัย์ วาณิชธนากร เป็นต้น)

        ไม่เกี !ยวข้อง            เกี !ยวข้อง

ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑที์ มีความเสี ยงสูงหรือมีความซบัซ้อน  
เช่น  กองทุนรวมนํ"ามนั , กองทุนรวมที มีการลงทุนในสญัญาซื"อขายล่วงหน้า
แบบซับซ้อน ,  Hedge  Fund  , กองทุนรวมที มีการจ่ายผลตอบแทนโดยวิธี
คํานวณผลตอบแทนผนัแปรไปตามสูตรการคาํนวณ
        ไม่มปีระสบการณ์การลงทุน              มีประสบการณ์การลงทุน

  ลงชื อ ................................................................................................ ผู้ลงทุน                        วันที กรอกข้อมูล  .................../..................../.....................

เงื อนไขและข้อตกลง

·  การลงทุนขึ !นอยู่กบัการตัดสินใจของท่านซึ งไม่ผกูพันกับผลการประเมินของท่าน และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี ยงของการลงทุนตามแบบประเมินนี ! และท่านยินยอมรับ 
ความเสี ยงที เกิดจากการลงทุนในกรณีที ท่านตัดสินใจลงทุนในระดบัความเสี ยงที สูงกว ่าระดับความเสี ยงของการลงทุนจากผลการประเมินถือว่าท่านตกลงยินยอมรับความเสี ยงของ
การลงทุนนั !นเอง ท่านยอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของท่านอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้

·  การให้ข้อมลูที ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั จะเป็นประโยชน์ต่อคําแนะนําที ท่านจะได้รับ

ระดับความเสี ยงของลูกค้า

1

2

3

4

5

PI-EC-13-001(T)(1-19)เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ(เฉพาะลูกค้ากองท ุนรวม)  ... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... .           

บริษัท………………………………………... สาขา……………………………..

สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา



กลุ่ม คะแนน
ประเภทนักลงทุน

และระดับความเสี ยง
ประเภทตราสารที สามารถลงทุนได้ 

และทางเลือกเพื อการลงทุน
คําอธิบายระดับความเสี ยงของกองทุนรวม

1 น้อยกว ่า 14 นักลงทุนประเภทเสี ยงตํ า : 
ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝาก
เงินกับธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการ
ความเสี ยงและมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะสั !นๆ

·  ตราสารหนี !ที มีระดับความเสี ยง 1 

·  กองทุนรวมที มีระดับความเสี ยง 1 

·  ตราสารหนี !และกองทุนรวมที มีระดบัความ
เสี ยง 2-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
ทั !งหมด

กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ
นโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ  งเงินฝากหรือตราสาร
หนี ! ห รือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลอื นตามท ี สํา นักงาน
กําหนด ซึ งมีกําหนดชําระคืนเม ื อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารน ี !หลกัทรัพย์และสญัญาดังกล่าวต้องมีอายสุัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 

วัน น ับแตว่ันที ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานั !น กองทนุประเภทนี !ม ี
Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ ง ไม ่เกิน 3 เดือน

ผลการประเมินระดับความเสี ยง

คําอธิบายระดับความเสี ยงของตราสารหนี"

- ตราสารหนี !ภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

2 14-19 นักลงทุนประเภทเสี ยงปานกลาง
ค่อนข้างตํ า:
รับความเสี ยงได้น ้อย เน้นปกป้อง
เงินลงทุน โดยมุ่งหวงัรายได้
สมํ าเสมอจากการลงทุน

·  ตราสารหนี !ที มีระดับความเสี ยง 1-4  

·  ตราสารท ุนได้บางส่วน
·  กองทุนรวมที มีระดับความเสี ยง 1-4 

·  ตราสารหนี !และกองทุนรวมที มีระดบั
 ความเสี ยง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
 ลงทุนทั !งหมด

กองทุนรวมตลาดเงิน
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทุนในหรือมีไว้
ซึ งเงินฝากหรือตราสารหนี ! หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลอื น
ตามท ี สํานักงานกําหนด ซึ งม ีกําหนดชําระคืนเมื อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระ
คืนโดยตราสารนี ! หลกัทรัพย์และสญัญาดังกล่าวต้องมีอายสุ ญัญาคงเหลือไม่เกิน 
397 วัน น ับแตว่ันที ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานั !น กองทนุประเภทนี !ม ี 
Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ ง ไม ่เกิน 3 เดือน

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
มีนโยบายเน้นลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาลเฉลี ยรอบปีบัญชีไม ่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของ NAV

กองทุนรวมตราสารหนี"
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี !ท ั วไป

3 20-25 นักลงทุนประเภทเสี ยงปาน
กลางค่อนข ้างสูง : 
สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที 
ลดลงเป็นครั !งคราวได้

·  ตราสารหนี !ที มีระดับความเสี ยง 1-5  

·  ตราสารท ุนได้ปานกลาง
·  กองทุนรวมที มีระดับความเสี ยง 1-5 

·  ตราสารหนี !และกองทุนรวมที มีระดบั
ความเสี ยง 6-8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทุนทั !งหมด

กองทุนรวมผสม
มีนโยบายได้ท ั!งตราสารทุนและตราสารหน ี ! โดยตราสารทนุ ณ ขณะใด
ขณะหนึ งน้อยกวา่ร้อยละ 65 ของ NAV

4 26-31 นักลงทุนประเภทเสี ยงสูง : 
ยอมรับความเสี ยงสูงได้ รับความ
ผันผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับการขาดทุนได้ 
โดยมุ่งหวงัการเติบโตของเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนในระยะ
ยาว

·  ตราสารหนี !ที มีระดับความเสี ยง 1-7 

·  ตราสารท ุนได้ค่อนข้างมาก
·  ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
·  กองทุนรวมที มีระดับความเสี ยง 1-7 

·  ตราสารหนี !และกองทุนรวมที มีระดบั
ความเสี ยง 8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทุนทั !งหมด

กองทุนรวมตราสารทุน
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี ยรอบปีบัญชีไม ่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของ NAV

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
มีนโยบายม ุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทนุเพียงบางหมวดโดยเฉลี ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

5 ตั !งแต่ 32

 ขึ !นไป
นักลงทุนประเภทเสี ยงสูงมาก :
ต้องการได้รับโอกาสที จะ
ได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความ
เสี ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้
ในระดับสงูพอควร

·  ตราสารหนี !ที มีระดับความเสี ยง 1-8 

·  ตราสารท ุน
·  ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน
·  ตราสารหนี !และกองทุนรวมที มีระดบั

ความเสี ยง 1-8 

กองทุนรวมที มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเล ือก
มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที เป็นทางเลือกใหม ่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซบัซ้อน
เข้าใจยาก เช่น Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที ไม่ใช่เพื อ 
Hedging ซึ งรวมถึงตราสารที ม ีลักษณะของสญัญาซื !อขายล่วงหน้าแฝงท ี ไม่คุ้ มครอง
เงินต้น

ระดับความเสี ยงหลักทรัพย์ 1

ระดับความเสี ยงหลักทรัพย์ 2

- ตราสารหนี !ภาครัฐ อายุคงเหลือต ั!งแต่ 1-5 ปี

ระดับความเสี ยงหลักทรัพย์ 3

- หุ้นกู้ ที มีอันดับความน่าเชื อถือตั !งแต่ AA- ขึ !นไปที อายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี

- ตราสารหนี !ภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี

- ตราสารหนี !ที มีอันดบัความน่าเชื อถือต ั!งแต่ AA- ขึ !นไป ที อายุคงเหลือ
ตั !งแต่ 1-5 ปี
- ตราสารหนี !ที มีอันดบัความน่าเชื อถือต ั!งแต่ A+/A/A-   ที มีอายุคงเหลือ
ไม่เกิน 1 ปี

ระดับความเสี ยงหลักทรัพย์ 4
- ตราสารหนี !ที มีอันดบัความน่าเชื อถือ ต ั!งแต่ AA- ขึ !นไป ที อายคุงเหลือ
มากกว่า 5 ปี
- ตราสารหนี !ที มีอันดบัความน่าเชื อถือ A+/A/A- ที อายุคงเหลือตั !งแต่ 1 ปีขึ !นไป
- ตราสารหนี !ที มีอันดบัความน่าเชื อถือ BBB+/BBB/BBB-

- หุ้นกู้ อนุพันธ์หรือห ุ้ นกู้ที มีเงื อนไขซบัซ้อนที มี Underlying เป็น
หลักทรัพย์/ดัชนีหุ้นหรือตราสารหนี !/อัตราดอกเบี !ยภายในประเทศที 
แพร่หลายและม ีการประกันเงินต้นไม่ตํ ากว่า 100%

ระดับความเสี ยงหลักทรัพย์ 5
- ตราสารกึ งหนี !กึ งทนุ (Hybrid Bond)

- ตราสารหนี !ที ให้สิทธิผ ู้ ออกไถ่ถอนก่อนกําหนด

ระดับความเสี ยงหลักทรัพย์ 6

- ตราสารหนี !เอกชนท ี มีอันดบัความน่าเชื อถือตํ ากว่า Investment Grade 

(ตราสารประเภท Non-Investment Grade)

- ตราสารหนี !เอกชนท ี ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ

ระดับความเสี ยงหลักทรัพย์ 8
- หุ้นกู้ อนุพันธ์ที ไม่ม ีการประกันเงินต้นหรือประกันเงินต้นตํ ากว่า 10%

- หุ้นกู้ อนุพันธ์หรือห ุ้ นกู้ที มีเงื อนไขซบัซ้อนที มี Underlying อื นใดนอกเหน ือจาก
หลักทรัพย/์ดัชนีหุ้นหรือตราสารหนี !/อัตราดอกเบี !ยภายในประเทศที แพร่หลาย

ระดับความเสี ยงหลักทรัพย์ 7
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที มีอันดบัความน่าเชื อถือตํ ากว่า Investment Grade

- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที ไม่ไ ด้รับการจดัอันดับความน ่าเชื อถือ

กองทุนที มีระดับความเสี ยง 1

กองทุนที มีระดับความเสี ยง 2

กองทุนที มีระดับความเสี ยง 3

กองทุนที มีระดับความเสี ยง 4

กองทุนที มีระดับความเสี ยง 5

กองทุนที มีระดับความเสี ยง 6

กองทุนที มีระดับความเสี ยง 7

กองทุนที มีระดับความเสี ยง 8

- ตราสารเงินกองทุน / หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที นับเป็นเงินกองทุนตามข้อกําหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คําอธิบายระดับความเสี ยง
ของกองทุนส่วนบุคคล

ลงทุนในตราสารหนี !เทา่นั !น

ลงทุนในสินทรัพย์เสี ยง* 

ไม่เกิน 25%

ลงทุนในสินทรัพย์เสี ยง* 

ไม่เกิน 50%

ลงทุนในสินทรัพย์เสี ยง* 

ไม่เกิน 75%

ลงทุนในสินทรัพย์เสี ยง* 

ไม่เกิน 100%

*สินทร ัพย์เสี ยง หมายถึง  ตราสารทุน  หน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศ 
ทรัพย์สินทางเลือก หรือทร ัพย์สินอื  นตามที หน่วยงานทางการกําหนดตัวอย่างคําแนะนําเรื องการจัดสรรการลงทุน

ประเภท
ผู้ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน

เงินฝากและตราสารหน ี !
ระยะสั !น

ตราสารหนี !ภาครัฐ
ที มีอายุมากกว่า 1 ปี

ตราสารหนี !
ภาคเอกชน ตราสารท ุน

การลงทุน
ทางเลือก**

เสี ยงตํ า

เสี ยงปานกลางค่อนข้างสงู

เสี ยงปานกลางค่อนข้างตํ า

เสี ยงสูง

เสี ยงสูงมาก

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%<30%

<20%

<10%

<10%

<5%<10%<20%

<20%

>60%

<40%

<50%

**รวมถึง สินคา้โภคภัณฑ์ สัญญาซื" อขายล่วงหนา้ PI-EC-13-001(T)(1-19)



   แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั   
  Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person 

ส าหรบัลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา 
for Individual Customer 

                   CIF No.            เลขท่ีบญัชี/Account No. 

 

          ผูข้อเปิดบญัชี (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกลุ)            สญัชาติ 
          Applicant Name (Title/Name/Surname)           Nationality(ies)  
               โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that you hold. 
 

          บตัรประชาชนเลขท่ี                          หนังสือเดินทาง เลขท่ี                              
          ID Card No.                     Passport No.                   
  
 

 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ “ใช่ หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
 

You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 
2 |   ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรือไม่                                    ใช่/Yes           ไม่ใช่/No 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
                 
โปรดตอบ “ใช่” หากส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของ
ทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่า่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที ่ทา่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 
 
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 
 

3 |  ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No  
      Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?                             
 
ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจัจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี้  
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้สง่เอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
3 |   ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
       ท่านมีค าสัง่ท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้1 ไปยงับญัชีในสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with TISCO Group1 to an account maintained in the U.S.?  
 
4 |   ท่านมีการมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้ ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ใช่หรือไม่           
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with TISCO Group granted to person with U.S. address?       
  
       ท่านมีท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อหรือด าเนินการเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ แต่เพียงท่ีอยู่เดียว ซ่ึงเป็นท่ีอยูส่ าหรบั                        ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
รบัไปรษณียแ์ทนหรือท่ีอยู่ส าหรบัการส่งต่อ ใช่หรือไม่                     
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with TISCO Group?                                                          
 
1   เพื่อวตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี้ “กลุ่มทิสโก้” ใหห้มายความรวมถงึ บรษิทั ทสิโก ้ไฟแนนเชยีล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน)  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จ ากดั  บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั  
   For this purpose, “TISCO Group” shall include TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, TISCO Asset Management Company Limited, TISCO Securities Company Limited  
 
 
 

PI-EM-14-004(1-17) 

บคุคลอเมริกนั / U.S. Person 

สถานะของลกูค้า  
Status of Customer 

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

ค าถามเพ่ิมเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

4 



6 |   ท่านมีท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรฐัอเมริกา ส าหรบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ใช่หรือไม่  ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
       Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with TISCO Group?   
 
7 |   ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ หรือไม่ ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
       Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with TISCO Group?     
 
 
 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์น้ี หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ กลุม่ทสิ

โก ้มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีก่ลุม่ทสิโก ้เหน็สมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, TISCO Group shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate. 

3. ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหก้ลุม่ทสิโก ้ทราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่กลุม่ทสิโก ้ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอรม์น้ีไมถู่กตอ้ง  
You agree to notify and provide relevant documents to TISCO Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to 
be incorrect.  

4. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ เกีย่วกบัสถานะของทา่น กลุม่ทสิโก ้มสีทิธิ
ใชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีก่ลุม่ทสิโก ้เหน็สมควร 

 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle TISCO 
Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as TISCO Group may deem appropriate. 

  
 
  

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุม่ทสิโก ้ในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี้  
You hereby irrevocably authorize TISCO Group to:  

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัภายในกลุม่ทสิโก ้ เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูคา้ ทีอ่ยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA 
(คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัช ี การจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัช ี รายการเคลือ่นไหวทางบญัช ี จ านวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของ
ผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บักลุม่ทสิโก ้ ตลอดจนจ านวนรายได ้ และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยบรษิทั
ภายในกลุม่ทสิโก ้หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to the companies under TISCO Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service 
(IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments 
made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with TISCO Group, as well as 
the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under 
TISCO Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่น และ/หรอื เงนิไดท้ีท่า่นไดร้บัจากหรอืผา่นกลุม่ทสิโก ้ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ภายใต้
บงัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่ง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งกลุม่ทสิโก ้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว  
withhold from your account and/or the income derived from or though TISCO Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the 
IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between TISCO Group and such tax authorities.  

 
หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุม่ทสิโก ้หรอืไมส่ามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมาย
ทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได ้กลุม่ทสิโก ้มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีก่ลุม่ทสิโก ้เหน็สมควร 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to TISCO Group, or if you fail to 
provide a waiver of a law that would prevent reporting, TISCO Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part 
of such relationship as TISCO Group may deem appropriate. 
 

 

          เพือ่ความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซ ้าซอ้นของลกูคา้ในการน าสง่เอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิตา่งๆทีเ่ป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ีผู่ร้บัเป็น
ตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย)เป็นรายๆไปรวมทัง้กรณทีีล่กูคา้เปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆผา่นผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันี้ลกูคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบุิคคล)
ดงัตอ่ไปนี้ทัง้หมด(อนัไดแ้ก ่1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีล่กูคา้ท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใด
ทัง้โดยตรงหรอืผา่นผูร้บั 2.ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้, และ 3.สมาชกิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั, 4.ตวัแทน 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทัในเครอืของบุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู ค ายนืยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกีย่วกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู 
หรอืหกั ณ ทีจ่า่ย ตามเอกสารฉบบันี้และเอกสาร/ขอ้มลูทีอ่า้งถงึ (ซึง่ตอ่ไปนี้จะรวมเรยีกวา่ “เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และ
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการรา้ย) เสมอืนหนี่งวา่ลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักลา่ว
ขา้งตน้ทุกราย และใหบุ้คคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและตา่งประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าสง่ / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหวา่งกนัได ้ ไมว่า่จะอยู่
ในรปูส าเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัลกูคา้ทุกประการ 
          In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to 
each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following 
persons(including entity person) (i.e., 1.any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account 
or using any financial service directly with or through the Receiver 2.the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / 
financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at 
present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document 
(hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents 
and Information to each of those aforesaid person (s) by the customer’s self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and 
Information among themselves. 
 
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธ์
ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพือ่เป็นหลกัฐานแห่งการนี้ จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship.  
 
ลายมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชี                    วนัท่ี 
Signature of Applicant        Date 
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การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 

5 

6 

การอนุญาตให้บคุคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 
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หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล 
 

        วนัท่ี ........................................................ 
 

ข้าพเจ้า............................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน……….................................................... 

ยินยอมเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของข้าพเจ้าให้กบับริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทสิโก้* และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทสิโก้** 

รวมทัง้ให้รับหรือแลกเปล่ียนข้อมูลของข้าพเจ้า ระหว่างบริษัทดงักล่าวเพ่ือวตัถุประสงค์ทางการตลาด การแนะน าผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์และบริการ รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูในการด าเนินธุรกิจ จนกว่า

ข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก 

  ยินยอม 

  ไม่ยินยอม เฉพาะบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทสิโก้ 

  ไม่ยินยอม  

 
 ……........................................................ผู้ขอใช้บริการ 
 
* บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่    

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ บมจ.ธนาคารทิสโก้/ บล.ทิสโก้/ บลจ.ทิสโก้/ บจก.ทิสโก้ อินชวัรันส์ โซลชูัน่/ บจก.ทิสโก้ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี/ 

บจก.ไฮเวย์/ บจก.ออล–เวย์ส 

** บริษัทนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่ 

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั/ บมจ.อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต/ บมจ.อลิอนัซ์ ประกนัภยั/ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย)/ บจก.เอไอเอ/ 
บจก.เอไอเอ (ประกันวินาศภยั)/ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)/ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภยั (ไทยแลนด์)/ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย/ 
บมจ.เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต/ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย)/ บมจ.ชบับ์ ไลฟ์ แอสชวัรันซ์/ บมจ.ชบับ์สามคัคีประกนัภยั  
 

 

 

  

 

 

ทา่นสามารถตรวจสอบเก่ียวกบัการยินยอมเปิดเผยข้อมลูและช่องทางยกเลิกการให้ความยินยอมได้ท่ี www.tisco.co.th        

         
          

 

 

 

ไม่มีผลต่อการพิจารณาเพือ่ใหบ้ริการหรือการใชผ้ลิตภณัฑ์ของลูกคา้ 



 

หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก (ATS) 

หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก (ATS) 

หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก (ATS) (ถ้ามี) 

BK-EM-19-054 



                               
 

 เขยีนที่  

 วนัที่ เดอืน พ.ศ.  

เรยีน  ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคาร (“ธนาคาร”) สาขา  

 ขา้พเจา้ เจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท  

บญัชธีนาคารเลขที่  ชื่อบญัช ี  

สถานทีต่ดิต่อเลขที_่________ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต จงัหวดั โทร.  

มคีวามประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื่อช าระหน้ี และ/หรอืบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ใหแ้ก่  
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทิสโก้ จ ากดั (ต่อไปน้ีเรยีกว่า “บรษิทั”) รวมถึงการหกัเงนิเพื่อฝากเข้าบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์ และ/หรอืบญัชีซื้อขาย
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบญัช ี(“บญัชซีื้อขาย”) ที่ขา้พเจา้มกีบับรษิทั ตามจ านวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ทางธนาคารได้รบัจากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนของบรษิทั และ/หรอื บุคคลอื่นใดที่ได้รบัแต่งตัง้หรอื
มอบหมายจากบรษิทัใหก้ระท าการแทน และน าเงนิดงักล่าวโอนเขา้บญัชขีองบรษิทั 

ทัง้น้ี ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการใช้บรกิารหกับญัชดีงักล่าว
ใหแ้ก่ธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีร่ะบุขา้งตน้ และ/หรอื บญัชเีงนิฝากอื่นใดของขา้พเจา้
ทีม่อียูก่บัธนาคาร  

ในการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ เพื่อช าระหน้ี และ/หรอื บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว หากปรากฎ
ในภายหลงัว่าจ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ตามที่ธนาคารไดร้บันัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารไดท้ าการหกับญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามจ านวนที่
ปรากฏในค าสัง่เรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง ทัง้น้ี ขา้พเจา้ขอสละสทิธใินการ
เรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อช าระหน้ีแก่บรษิัทตามจ านวนที่ปรากฏใน
ระบบสื่อสารขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Data) ที่ธนาคารไดร้บัจากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนของบรษิทั และ/
หรอื บุคคลอื่นใดที่ได้รบัแต่งตัง้หรอืมอบหมายจากบรษิัทให้กระท าการแทน รวมถึงเงินค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ซึง่เกีย่วกบัการใช้บรกิารหกับญัชดีงักล่าวที่หกัช าระใหแ้ก่ธนาคาร (ถา้ม)ี โดยขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงนิจากบญัชี
ของขา้พเจา้ได ้ต่อเมื่อเงนิในบญัชมีเีพยีงพอในการหกับญัชใีนขณะนัน้เท่านั ้น และในการหกับญัชีเงนิฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงค์จะ
ให้ธนาคารแจ้งการหกับัญชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก  และ/หรือ Statement ของ
ธนาคาร และ/ หรอืจากใบรบัเงนิ และ/หรอื ใบเสรจ็รบัเงนิของบรษิทั 

ในกรณีที่เอกสารหลกัฐาน เลขที่บญัชเีงนิฝากที่กล่าวในวรรคขา้งต้น ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดกต็าม ขา้พเจา้ตกลงให้
หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝากฉบบัน้ีคงมผีลใชบ้งัคบัส าหรบับญัชเีงนิฝากหมายเลขทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงดงักล่าวไดด้ว้ยทุกประการ  

การใหห้กับญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้ ใหม้ผีลบงัคบัทนัทนีบัแต่วนัท าหนังสอืน้ี และใหค้งมผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พกิถอน 
โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัทราบ 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

 ลงชื่อ  ผูใ้หค้วามยนิยอม 

 ( ) 
 (ตามทีใ่หไ้วกับัธนาคาร) 
 
ร  ร  ว่ ผู    คว        ได  ป ด     ซ ้ ข     
 ร ษ ท 

 

ลงชื่อ  
      ( ) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

ร  ร  คว  ถ ูต   ข              และล       ่ ผู    คว         

  จ. ธ  ค ร   ข   

 ลงชื่อ  
  ( ) 

   ลายมอืชื่อผูร้บัมอบอ านาจสาขา 
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