
ชื�อ - นามสกุล / ชื�อนิติบุคคล
(ภาษาไทย) ______________________________________________________________

(ภาษาอังกฤษ) ___________________________________________________________

สัญชาติ
ไทย อื นๆ __________________________________________________

สถานภาพทางการสมรส
โสด สมรส              อื นๆ ______________________________________

เลขที�บัตรประจําตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์
โทรศัพท์บ้าน ___________________________ โทรสาร __________________________

โทรศัพท์มือถือ ___________________________________________________________

อีเมล์ ___________________________________________________________________ 

ตามบัตรประจ ําตวัประชาชน อื นๆ
เลขที  __________ อาคาร / หมู่บ้าน __________________________________________

ซอย _______________________________ ถนน ________________________________

แขวง/ตําบล _________________________ เขต/อําเภอ __________________________

จังหวดั _____________________________ รหัสไปรษณีย์ ________________________

ลูกจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน ราชการ / รัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ / หุ้นสว่น เกษียณ อื นๆ ________________

ชื�อสถานที�ทํางาน ________________________________________________________

ตําแหน่ง _______________________________________________________________

ประเภทกิจการ __________________________________________________________

เลขที  __________ อาคาร / หมู่บ้าน __________________________________________

ซอย _______________________________ ถนน ________________________________

แขวง/ตําบล _________________________ เขต/อําเภอ __________________________

จังหวดั _____________________________ รหัสไปรษณีย์ ________________________

โทรศัพท์ที ทํางาน _____________________ โทรสาร _____________________________

รายได้ประจําเดือนของตนเอง (บาท)

น้อยกว่า 15,000 15,001 – 30,000 30,001 – 50,000

50,001 – 100,000 100,001 – 300,000 มากกว่า 300,000

กรณีเจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน
ทุนจดทะเบียน _____________________ ล้านบาท  สดัส่วนการถือหุ้น ___________ % 

ตามบัตรประจ ําตวัประชาชน ตามทะเบียนบ้าน
ตามสถานที ทํางาน อื นๆ

เลขที  __________ อาคาร / หมู่บ้าน __________________________________________

ซอย _______________________________ ถนน ________________________________

แขวง/ตําบล _________________________ เขต/อําเภอ __________________________

จังหวดั _____________________________ รหัสไปรษณีย์ ________________________

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้ (หรือกรณีนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทน)

ในกรณีเร่งดว่นและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
1. ชื อ-นามสกุล __________________________________ เกี ยวข้องเป็น _____________

    โทรศัพท์ ______________________________________________________________

     อีเมล์ ________________________________________________________________

2. ชื อ-นามสกุล __________________________________ เกี ยวข้องเป็น _____________

    โทรศัพท์ ______________________________________________________________

     อีเมล์ ________________________________________________________________

ข้อมูลส่วนบุคคล     บุคคลธรรมดา         นิติบุคคล

ข้าพเจ้าประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ  
จาก บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์

ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน

อาชีพ

ที�อยู่ สําหรับติดต่อ และส่งเอกสารสําคัญ (หรือที ต ั "งสํานักงานของนิติบุคคล)

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เพื อการออมเงิน เพื อการลงทุน
แหล่งที�มาของเงินฝาก / เงินทุน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เงินออม เงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว
รายได้จากการลงทุน / มรดก

แหล่งที�มาของรายได้จากต่างประเทศ
ไม่มี
มี จากประเทศ _________________________________________________

เป็นนักการเมือง หรือเกี�ยวข้องก ับนักการเมืองต่างประเทศ
ไม่เป็น / ไม่เกี ยวข้อง
เป็น / เกี ยวข้อง _________________________________________________

ท่านเป็นพนักงานในกลุ่มบริษัททสิโก้
ไม่เป็น
เป็นพนักงานบริษัท _______________________ หน่วยงาน _____________

ท่านมีความสัมพันธ์กับพนักงานในกลุ่มบริษัททิสโก้
ไม่มี
มี  ชื อ-นามสกุล ________________________________________________

เป็นพนักงานบริษัท _________________________เกี ยวข้องเป็น _________

ข้อมูลเพิ�มเติมอื�นๆ

Ø ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี "ถูกต้อง และเป็นความจริง
ทุกประการ หากข้าพเจ้ามีการเปลี ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้ง
ให้ทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด (“บริษัท”) ทราบในทันที

ลงชื อ ___________________________________ ลูกค้า
        (___________________________________) 

             ลายมือชื อลูกค้า และตราประทบัในกรณีนิติบคุคล

เจ้าหน้าที�บริษัทขอรับรองว่าลูกค้าได้ลงลายมือชื�อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้าจริง

ลงชื อ _________________________________ เจ้าหน้าที 
      (_________________________________)     

 วันที  _________________________________

สาขา _______________________________

วันที  ________________________________

TISCO Securities Co., Ltd.

Customer Information Form
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1.  คาํจาํกัดความ 

 เว้นแตจ่ะมีข้อความในสญัญานี  กําหนดไว้เป็นอยา่งอื!นโดยชดัแจ้ง ตอ่ไปในสญัญานี  คําวา่ 

 “บริษัท” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

 “ข้อความ” หมายถึง เรื!องราวหรือข้อเท็จจริงไม่วา่จะปรากฏในรูปแบบของตวัอกัษร ตวัเลข เสียงและภาพ หรือในรูปแบบอื!นใดที! สื!อความหมายได้โดย
สภาพของสิ!งนั  นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ 

 “ค่าบําเหน็จ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการที!บริษัท เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลกูค้าตามสัญญานี  ในอตัราที!บริษัท หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้อง
กําหนด รวมทั  งคา่ภาษีอากร คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอื!นใดที!เกิดขึ  น 

 “เงนิของลูกค้า” หมายถึง ผลรวมของ 

 (1) ยอดเงินคงเหลือสุทธิของเงินที!ลกูค้านํามาวางไว้กับบริษัท เป็นจํานวนขั  นตํ!าตามที!บริษัทกําหนด และเงินที!ลูกค้านํามาวางเพิ!มเติมในภายหลัง 
เพื!อประโยชน์ในการซื  อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า กบั 

 (2) เงินค่าขายหลกัทรัพย์และรายรับอื!นที!เกี!ยวข้องกับการซื  อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าที!ได้รับจริงแล้ว เชน่ เงินปันผลและผลตอบแทนที!ลู กค้าได้รับ 
และดอกเบี  ยและ/หรือผลประโยชน์ที!เกิดขึ  นจากเงินนั  น 

 แล้วหกัด้วยผลรวมของค่าซื  อหลกัทรัพย์ที!ครบกําหนดชําระ และคา่ใช้จา่ยอื!นที!เกี!ยวข้องกบัการซื  อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าไมว่่าจะได้จ่ายไปแล้วหรือไม่
ก็ตาม เช่น คา่จองซื  อหุ้นเพิ!มทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อื!นใด และคา่ธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดแูลเงินของลกูค้า แตท่ั  งนี  ไมใ่ห้นํา
คา่ขายหลกัทรัพย์และรายรับอื!นที!เกี!ยวข้องกบัการซื  อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าที!ยงัไมไ่ด้รับจริงมารวมคํานวณด้วย 

 “เงินทดรอง” หมายถึง เงินซึ!งบริษัท ได้จ่ายเป็นค่าซื  อหรือค่าจองซื  อหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยอื!นใด ซึ!งเกิดจากการซื  อขายหลกัทรัพย์
แทนลกูค้าและให้รวมถึงคา่ใช้จ่ายใดๆ ที!เกิดขึ  นจากการติดตามการชําระหนี  ของลกูค้าด้วย 

“ซื !อ/ขาย” หมายถึง การซื  อและ/หรือ การขายหลักทรัพย์ในหรือนอกตลาดหลกัทรัพย์ ในการซื  อไมว่่าจะเป็นการซื  อของลกูค้าหรือเป็นการที!บริษัทซื  อให้ 
หรือซื  อในนามของลกูค้าในฐานะที!เป็นตวัแทน/นายหน้า หรือตามข้อตกลงที!กําหนดไว้ในสญัญานี   และให้หมายความรวมถึงการจองซื  อด้วย 

 “ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ศนูย์ซื  อขายหลกัทรัพย์  ศนูย์ซื  อขายหลกัทรัพย์ลว่งหน้า ตลาดหลกัทรัพย์     เอ็ม เอ ไอ 
(Market for Alternative Investment : mai) และแหลง่กลางในการซื  อขายหลกัทรัพย์อื!นๆ 

 “ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื!นและสิทธิประโยชน์ใดๆ ที! เกิดขึ  นเนื!องจากทรัพย์สินตามที!กล่าวมา เช่น สิทธิ  เงินปันผลหรือ
ดอกเบี  ย สิทธิซื  อหุ้นเพิ!มทนุ หรือสิทธิในการเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที!ประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ เป็นต้น 

 “บริการ” หมายถึง การให้บริการของบริษัท ตามสญัญานี  ผ่านเจ้าหน้าที!การตลาดและ/หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามนิยามแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วย
การยื!นและการยกเว้นการยื!นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 “บัญชีวงเงนิซื !อขายหลักทรัพย์ (Credit Line)” หมายถึง บญัชีที!ลกูค้าซื  อ/ขายหลกัทรัพย์ภายในวงเงินที!ได้รับอนมุติัจากบริษัท   
 “บัญชีเงนิสด (Cash Balance)” หมายถึง บญัชีเงินสดเพื!อซื  อขายหลกัทรัพย์กบับริษัท ซึ!งลกูค้าวางเงินลว่งหน้าไว้กบับริษัทเต็มจํานวนก่อนการซื  อ/ขาย

หลกัทรัพย์    
 “บัญชีเงินของลูกค้า” หมายถึง บัญชีเงินของลูกค้าที!บริษัท ได้รับไว้เพื!อประโยชน์ในการซื  อหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ!งบริษัทจัดทําแยกต่างหากจาก

ทรัพย์สินอื!นใดของบริษัท  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศอื!นที!เกี!ยวข้อง  
 “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที!มอบหมายให้บริษัทเป็นตวัแทน และ/หรือนายหน้า ในการซื  อ/ขายหลักทรัพย์แทนตน รวมถึงบุคคลที!ลูกค้ามอบอํานาจให้

กระทําการแทนลกูค้าด้วย 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 “สาํนักงาน”  หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  "สาํนักหกับัญชี" หมายถึง สํานกัหกับญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 “หลักทรัพย์”  หมายถึง ตั!วเงินคลัง พันธบัตร ตั!วเงิน หุ้ น หุ้นกู้  หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื #อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื #อหุ้นกู้  ใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื #อหน่วยลงทนุ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ต ราสารอื"นใดที"
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด  รวมทั #งสญัญาและ ตราสารอื"นๆ ตลอดจนดอกผลของหลกัทรัพย์นั #นๆ 

 “อินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายซึ"งเชื"อมโยงเครื"องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ"งกนัและกนัทั"วโลก ไมว่่าจะเป็นการดําเนินการ
เชื"อมโยงด้วยวิธีการใด เชน่ ทางสายนําไฟฟ้า สายนําสญัญาณ สายโทรศพัท์ ทางสญัญาณดาวเทียมเพื"อการติดตอ่สื"อสาร รับ สง่ แสดงหรือแลกเปลี"ยน
ข้อความ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมลูอื"น 

 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยกุต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้า คลื"นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีการอื"นใดในลกัษณะคล้ายกัน ทั #งนี # ให้รวมถึงการประยกุต์ใช้วิธี
ทางแสง วิธีทางแมเ่หล็กหรืออปุกรณ์ที"เกี"ยวข้องกบัการประยกุต์ใช้วิธีตา่งๆ เชน่วา่นั #น 

2.  การซื !อขายหลักทรัพย์ 

 2.1 โดยสญัญาฉบบันี # ลกูค้าตกลงแตง่ตั #งและมอบอํานาจให้บริษัท กระทําการในฐานะผู้ รับมอบอํานาจ และ/หรือตวัแทนและ/หรือนายหน้าของลกูค้า
ในการซื #อและ/หรือขายหลกัทรัพย์  และยอมรับวา่บริษัทมีอํานาจดําเนินการในเรื"องดงัตอ่ไปนี # 

 2.1.1 ซื #อ และ/หรือขายหลกัทรัพย์ทั #งในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ โดยให้มีการซื #อขายหลกัทรัพย์  และมีการดําเนินการที"เกี"ยวข้องกับการซื #อ
ขายหลกัทรัพย์ด้วยลายลกัษณ์อกัษร หรือวาจา หรือทางโทรศพัท์ โทรสาร หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.1.2 โอน รับโอน เก็บรักษา ส่งมอบ และรับมอบหลกัทรัพย์ ใบหลักทรัพย์ หนังสือแสดงสิทธิการโอนหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ต่างๆ และให้
รวมถึงการนําใบหลักทรัพย์ซึ"งเป็นของลูกค้า และ/หรือซึ"งลูกค้าซื #อมา ไปทํานิติกรรมอย่างใดๆ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์หรือหน่วยงานภายนอก และ/หรือกบับริษัท และ/หรือกบัตวัแทนของบริษัท 

 2.1.3 จา่ยเงิน รับชําระเงิน รับเงินปันผล ดอกเบี #ยหรือผลประโยชน์อื"นใดเกี"ยวกับหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า และให้รวมทั #งชําระหนี #สินทั #งปวง ซึ"ง
เกิดขึ #นจากหรือเกี"ยวข้องกบัการซื #อและ/หรือขายหลกัทรัพย์ ไมว่า่จะชําระให้แก่บคุคลภายนอกหรือแก่บริษัทก็ตาม ในการนี #มีอํานาจออกใบรับเงิน 
สลกัหลงัเช็คและ/หรือตราสารอื"นใดอนัพงึมีมาในการซื #อ และ/หรือขาย และ/หรือทํานิติกรรมอยา่งใดๆ เกี"ยวกบัหลกัทรัพย์ตา่งๆ 

 2.1.4 ลงนามในนิติกรรมอย่างใดๆ และ/หรือตราสารทั #งปวงอนัเกี"ยวกับการซื #อ และ/หรือขาย และ/หรือโอน และ/หรือรับโอน และ/หรือจํานํา 
และ/หรือไถ่ถอนหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึ"งลกูค้าจํานําไว้กบับริษัท และ/หรือผู้ อื"น และ/หรือบอกกลา่วให้เพิกถอนการจํานํา 

Page 4 of 11 

สัญญาแต่งตั !งตัวแทนนายหน้าเพื#อซื !อขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์สิน 



BK-EM-13-002(1-19)      

 2.1.5 แตง่ตั  งเจ้าหน้าที!ของบริษัท และ/หรือบคุคลอื!นเป็นตวัแทนชว่งเพื!อดําเนินการตา่งๆ ในสว่นของบริษัทตามสญัญานี   รวมทั  งเพิกถอนการ
มอบหมาย และ/หรือมอบอํานาจชว่งนั  นได้ด้วย 

 2.1.6 แจ้งตอ่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ที!เกี!ยวข้อง ให้ระบุชื!อบริษัท หรือบุคคลที!บริษัทกําหนดเป็นผู้ ถือหุ้นแทนลกูค้ากบัให้บริษัท จองซื  อหรือใช้
สิทธิใดๆในหลกัทรัพย์ให้กบัลกูค้าตามสิทธิที!ลกูค้ามีอยู่ 

 2.2 ลกูค้าตกลงวา่จะจา่ยค่าบําเหน็จตามอตัราที!บริษัท ได้กําหนด ตามส่วนของจํานวนหลกัทรัพย์ที!ซื  อ และ/หรือขายได้ตามคําสั!งนั  นๆ ให้แก่บริษัท  
โดยนบัแตว่นัทําสญัญาเป็นต้นไป 

 2.3 ก่อนที!จะทําการสั!งซื  อ และ/หรือสั!งขายหลกัทรัพย์ผ่านบริษัท ลกูค้าจะต้องกรอกข้อมลูที!เกี!ยวข้องและลงนามในสญัญาฉบบันี   คําขอเปิดบญัชีและ
เอกสารที!เกี!ยวข้องอื!นๆ ตามที!บริษัท กําหนด รวมถึงส่งมอบเอกสารประกอบและนํา เงินของลกูค้ามาวางไว้กับบริษัท ตามที!บริษัทกําหนดให้
ครบถ้วน เมื!อบริษัท ได้ตรวจสอบสัญญาฉบับนี   คําขอเปิดบัญชีของลกูค้าและเอกสารประกอบอื!นๆ และเห็นสมควรเปิดบัญชีให้แก่ลูกค้าแล้ว  
บริษัทจะแจ้งเลขที!บญัชีให้ลกูค้าทราบและอนญุาตให้ลกูค้าสง่คําสั!งซื  อ และ/หรือคําสั!งขายหลกัทรัพย์ 

 2.4 ในการสั!งซื  อและ/หรือสั!งขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าจะต้องปฏิบติัตามวิธีการที!กําหนดไว้ในสญัญานี  และรูปแบบที!บริษัท ได้กําหนดไว้ 

 2.5 ในการสั!งซื  อและ/หรือสั!งขายหลักทรัพย์ใดและในราคาเท่าใดนั  น ลูกค้าสามารถมีคําสั!งได้ด้วยลายลักษณ์อักษร หรือวาจาหรือทางโทรศัพท์  
โทรสาร หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล์ที!ลกูค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือโดยวิธีการอื!นใด เพื!อจะให้
บริษัทสั!งซื  อ และ/หรือสั!งขายหลกัทรัพย์เป็นครั  งคราว 

  ในกรณีที!ลูกค้ามีคําสั!งซื  อขายหลักทรัพย์ด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ โทรสารจะถือเป็นคําสั!งโดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี   เมื!อบริษัท 
ได้รับทราบคําสั!งนั  นโดยชดัเจนปราศจากข้อสงสยัแล้ว 

  ในกรณีที!ลกูค้าสง่คําสั!งซื  อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบชืุ!อผู้ ใช้บริการ (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ที!ลกูค้าได้รับแจ้งจากบริษัท ลว่งหน้าไว้แล้ว  ทั  งนี  จะถือเป็นคําสั!งโดยชอบของลกูค้าตามสญัญานี   เมื!อระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท ได้ตรวจสอบยอมรับคําสั!งนั  นแล้ว 

  หากการสั!งซื  อขายได้เป็นไปตามวิธีการดงัที!กลา่วมาในข้อ 2.5 นี   ลกูค้าตกลงยอมรับผลของคําสั!งดงักลา่ว เสมือนวา่ลกูค้าได้ทําคําสั!งนั  นด้วย
ตนเองทกุประการ 

 2.6 ในการซื  อขายหลกัทรัพย์ตามสญัญานี   บริษัท ยินยอมให้ลกูค้าซื  อขายได้ตามลกัษณะบญัชี 2 ประเภท คือ บญัชีวงเงินซื  อขายหลกัทรัพย์ (Credit 

Line) และบัญ ชีเงินสด (Cash Balance) โดยในป ระเภทบัญ ชีวงเงิน ซื  อขายหลักท รัพย์ลูกค้าสามารถซื  อขายได้ภายในวงเงิน ไม่
เกิน…….…………………………………………………บาท (……………………………………………………………………………)  และ
ประเภทบญัชีเงินสด วงเงินซื  อขายจะเทา่กับเงินของลกูค้า (ตามนิยามที!ปรากฏในสญัญานี  ) ที!มีอยูใ่นขณะที!ทําการซื  อขาย ทั  งนี  บริษัท มีดลุยพินิจ
ที!จะเพิ!มหรือลดวงเงินซื  อขายเมื!อใดก็ได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน และลกูค้าตกลงยอมรับการเพิ!มหรือลดวงเงินดงักล่าว โดย
บริษัท มิต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า   

  อย่างไรก็ตาม ก่อนการซื  อขายหลกัทรัพย์ด้วยเงินสด ลกูค้าจะต้องนําทรัพย์สินมาวางเป็นประกันตอ่บริษัทเพื!อเป็นประกันในการชําระคา่ซื  อ
หรือคา่ขายหลกัทรัพย์ หรือหนี  อื!นใดที!เกี!ยวข้อง สําหรับการซื  อขายหลกัทรัพย์ในบญัชีเงินสด ในอตัราไมตํ่!ากวา่ที!ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

  ทรัพย์สินที!เป็นหลกัประกันการซื  อขายหลกัทรัพย์ ที!ลกูค้าอาจนํามาวางไว้กับบริษัทตามความในวรรคก่อนได้แก่ เงินสด หลกัทรัพย์จดทะเบียนที!
ชําระราคาแล้ว และ/หรือหลักทรัพย์อื!นตามประกาศสํานักงานว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี!ยวกับการให้กู้ ยืมเงินเพื!อซื  อหลกัทรัพย์ และการให้ยืม
หลักทรัพย์แก่ลูกค้าที!มิใช่ลกูค้าสถาบันเพื!อการขายชอร์ตโดยอนโุลม รวมทั  งทรัพย์สินอื!นใดตามที!ตลาดหลักทรัพย์กําหนด  โดยลกูค้าจะต้อง
ดําเนินการจํานําและจดแจ้งจํานําหลักทรัพย์ตามแบบและวิธีการที!บริษัทกําหนด  และให้นําความในข้อ 7. มาใช้บังคับกับทรัพย์สินที!เป็น
หลักประกันโดยอนุโลม ซึ�งทรัพย์สินที�เป็นหลักประกันการซื �อขายหลักทรัพย์ในส่วนนี � สามารถนําออกขายทอดตลาดเพื�อนําเงินมา
ชาํระหนี �ของลูกค้า หรือบังคับหรือ  ยึดทรัพย์สินที�เป็นหลักประกันเป็นประการใด ๆ จนกว่าบริษัทจะได้รับชาํระหนี �ครบถ้วน 

  ทั  งนี   บริษัท มีสิทธิที!จะไม่สั!งซื  อตามคําสั!งเกินกว่าวงเงินซื  อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และลูกค้าตกลงยอมรับการที!บริษัทไม่สั! งซื  อโดยจะไม่
เรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ กบับริษัท 

 2.7 คูส่ญัญาตกลงและยอมรับวา่ในการสั!งซื  อ และ/หรือสั!งขายหลกัทรัพย์นั  น เป็นการสั!งซื  อ และ/หรือสั!งขายหลกัทรัพย์ตามชื!อ ประเภท ชนิด จํานวน
และราคาที!ต้องการซื  อ และ/หรือขายเท่านั  น โดยไม่เจาะจงวา่จะเป็นการซื  อจากหรือขายให้แก่ผู้ ใด หรือมีผู้ ใดเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ที!ซื  อหรือขายนั  น
หรือหลกัทรัพย์นั  นมีลกัษณะระบเุฉพาะอยา่งใด และเมื!อบริษัท จะต้องรับหรือสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ซื  อ ผู้ขาย หรือลกูค้าก็ให้ใช้หลกัทรัพย์ชนิด
ประเภทเดียวกนัและจํานวนเทา่กนัแทนกนัได้ 

 2.8 ลกูค้าตกลงวา่ในการซื  อหรือขายหลกัทรัพย์ตามคําสั!งของลกูค้า บริษัทอาจขายหรือซื  อกบับริษัท เองได้ 

 2.9 คู่สัญญาตกลงว่าบริษัท ไม่มีความผูกพันที!จะต้องรับคําสั!งซื  อ และ/หรือคําสั!งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัทไม่จําเป็นต้องแจ้ง
เหตผุลให้แก่ลกูค้าทราบ และบริษัท ไมต้่องรับผิดชอบอยา่งใดๆ แก่ลกูค้า หากบริษัท ไมส่ามารถซื  อหรือขายหลกัทรัพย์ตามคําสั!งของลกูค้าได้ไม่
วา่ทั  งหมดหรือบางสว่น 

      2.10 ในกรณีที!ลกูค้าเปิดบญัชีซื  อขายหลกัทรัพย์ไว้กับบริษัทหลายบญัชี บญัชีวงเงินซื  อขายหลกัทรัพย์ หรือบญัชีเงินสดหรือบญัชีใดๆ นั  น   ลกูค้าตก
ลงให้บริษัท นําเงินกําไรจากการขายหลกัทรัพย์ หรือค่าขายหลกัทรัพย์หรือเงินปันผลในบญัชีหนึ!งไปชําระหนี   ซึ!งลกูค้าต้องชําระในอีกบญัชีหนึ!ง
ได้ 

      2.11 ลกูค้าตกลงให้ถือว่าสญัญาฉบบันี  เป็นการมอบอํานาจ และเป็นหนงัสือมอบอํานาจให้บริษัท กระทําการตามสญัญานี   รวมถึง การมอบอํานาจให้
บริษัท ทําการจองซื  อหรือใช้สิทธิในหลักทรัพย์ใดๆ ให้กับลูกค้าตามสิทธิที!ลูกค้ามีอยู่ ในกรณีที!บริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทําเพื!อ
ประโยชน์ของลกูค้าด้วย โดยลกูค้ายินยอมรับผิดชอบในกิจการที!บริษัท จะได้กระทําไปในกิจการที!ระบุไว้ในสญัญานี  ทกุประการ และลกูค้าจะไม่
เพิกถอนการเป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทตามสญัญาฉบบันี   เว้นแตล่กูค้าได้ชําระหนี  ทกุจํานวนอนัเกิดจากกิจการที!ได้มอบหมายตามสญัญา
ฉบบันี  ให้แก่บริษัท จนเสร็จสิ  น หรือได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 2.12 บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธที!จะดําเนินการใดๆ ที!ได้รับมอบอํานาจข้างต้นเป็นครั  งคราวหรือเป็นการถาวร ในกรณีที!การดําเนินการดงักลา่วอาจ
เป็นผลให้บริษัท กระทําการขัดต่อกฎหมาย หรือบริษัท ไม่มีบุคลากรหรือระบบปฏิบติังานที!สามารถรองรับการดําเนินการดงักล่าวได้ดี หรือกา ร
ดําเนินการดงักล่าวก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัท เกินสมควร หรือการดําเนินการดังกล่าวเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท หรือลูกค้าไม่
สามารถหรือไม่ยินยอมชดใช้คา่ใช้จา่ยหรือเงินทดรองใดๆ ให้แก่บริษัท ในการดําเนินการดงักลา่ว หรือลกูค้าไม่ดําเนินการให้มีเงินของลกูค้าตาม
สญัญา หรือลกูค้าไมป่ฏิบติัตามสญัญาข้อตกลงใดๆ ที!ทําขึ  นกับบริษัท หรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือนโยบายของบริษัท หรือมีเหตผุลอื!นใดที!
บริษัท เห็นสมควร 
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3.  การสั!งซื "อหลักทรัพย์ 

 3.1 ในกรณีที ลกูค้ามอบหมายให้บริษัท ซื "อหลกัทรัพย์ประเภทบญัชีวงเงินซื "อขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าตกลงยินยอมชําระราคาหลกัทรัพย์ที สั งให้บริษัทซื "อ
ในคราวหนึ งคราวใดหรือหลายคราวให้แก่ลูกค้า รวมทั "งค่าบําเหน็จ อย่างช้าภายในวันที ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทกําหนด โดยให้คํานวณ
ยอดเงินตามรายการซื "อตามแบบที บริษัท ได้กําหนดไว้  

   ในกรณีการซื "อหลกัทรัพย์ประเภทบญัชีเงินสด ลกูค้าจะต้องนําเงินค่าซื "อหลกัทรัพย์และค่าบําเหน็จตามจํานวนที บริษัทกําหนด มาวางไว้กับ
บริษัท อยา่งช้าภายในวนัทําการก่อนวนัสง่คําสั งซื "อให้แก่บริษัท หรือในวนัอื นใดที ตลาดหลกัทรัพย์นั "น ๆ หรือบริษัท กําหนด เมื อบริษัท ดําเนินการ
ซื "อหลกัทรัพย์ให้ลกูค้าได้แล้ว ลกูค้าตกลงชําระเงินเป็นจํานวนเท่ากับราคาค่าซื "อหลกัทรัพย์ และค่าบําเหน็จ ให้แก่บริษัท  โดยบริษัท จะหกัเงิน
จากบญัชีเงินของลกูค้าที วางไว้กบับริษัท เป็นจํานวนเทา่กบัราคาคา่ซื "อหลกัทรัพย์ และคา่บําเหน็จ ภายในวนัที ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทกําหนด 
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าไม่ได้นําเงินของลกูค้ามาวางไว้กับบริษัทตามที กําหนด  บริษัทจะทําการหกัเงินจากบญัชีเงินของลูกค้า (ถ้ามี) ภายใน
วนัที ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัท กําหนด 

  ในกรณีที ลกูค้าชําระราคาค่าซื "อหลกัทรัพย์ด้วยเช็ค หรือกรณีเงินของลกูค้าได้วางไว้ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลกูค้า ชําระราคาค่าซื "อหลกัทรัพย์ หรือ
วางเงินนั "นในวนัที ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลกูค้าได้ แล้วแตก่รณี 

   หากลูกค้าผิดนัดชําระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี "ยในอัตราที!ได้กําหนดไว้ตามข้อ 8.3 นับแต่วันครบ
กาํหนดจนกว่าจะชําระเสร็จสิ "น นอกจากนี "ลูกค้ายินยอมให้บริษัท บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ!งบริษัท ได้เก็บรักษาไว้ตลอดจน
สิทธิในการจองซื "อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ทั "งนี "ไม่คํานึงว่าหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิ
ในการจองซื "อหลักทรัพย์ที!บังคับขายนั"นเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื "อที!ผิดนัดชําระราคาหรือไม่ หรือเป็นหลักทรัพย์
และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที! ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัท ครอบครองไว้เพื!อการใด หรือจะบังคับขายเมื!อใด ทั "งนี "ลูกค้าตกลง
ชาํระเบี "ยปรับตลอดจนชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี "ยและค่าใช้จ่ายที!เกิดขึ "นจากการซื "อขาย การผิดนัดและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังที!
กล่าวมาแล้วนั"นจนครบถ้วนทุกประการ 

 3.2 ภายใต้บังคบัของวรรคสองในข้อนี " บริษัท จะดําเนินการส่งมอบหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า  ในวันที ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทกําหนด ทั "งนี " ลกูค้า
รับทราบและเข้าใจหลกัเกณฑ์ที เกี ยวข้องกับระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์และรับทราบถึงความเสี ยงที ลกูค้า
อาจไม่ได้รับมอบหลักทรัพย์ที สั งซื "ออนัเนื องมาจากการที ผู้ ขายไม่ส่งมอบหลกัทรัพย์ภายในกําหนดเวลาหรือด้วยเหตอืุ นใด ซึ งในกรณีดั งกล่าว 
ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดําเนินการใดๆ ตามที บริษัทเห็นสมควรเพื อให้ลกูค้าได้รับเงินผลประโยชน์อย่างอื นแทน โดยบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้า
ทราบ 

   ในกรณีที บริษัท โอนหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ที ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จดัไว้ เพื อการฝาก ถอนหรือโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า หรือ
บริษัทได้เก็บรักษาหลกัทรัพย์ที ลูกค้ามอบหมายให้ซื "อไว้กับบริษัทนั "นตามคําสั งของลกูค้า ให้ถือว่าบริษัท ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตาม
วรรคก่อนแล้ว 

   ลกูค้าตกลงและยินยอมให้สิทธิแก่บริษัท ที จะนําหลกัทรัพย์ของลกูค้าที เก็บรักษาไว้ที บริษัท หรือที ฝากไว้ในบญัชีฝากหลกัทรัพย์ของบริษัท ที 
เปิดไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามคําสั งของลกูค้าตามที ระบุไว้ในวรรคสองข้างต้น ไปใช้ในการปฏิบติัการต่างๆ ของบริษัท  ทั "งนี "การกระทํา
ดงักลา่วของบริษัท จะต้องไมก่่อให้เกิดความเสียหายประการใดๆ แก่ลกูค้า 

 3.3 ในการซื "อหลกัทรัพย์ลกูค้าจะสง่คําสั งซื "อได้ไมเ่กินวงเงินซื "อขายหลกัทรัพย์ 

4.  การสั!งขายหลักทรัพย์ 

 4.1 ภายใต้บงัคบัของวรรคสองและวรรคสามของข้อนี " ลกูค้ามีหน้าที ต้องส่งมอบหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัท ภายใน 12.00 น.ของวนัทําการถัดจากวนัที 
ขายหลกัทรัพย์หรือในวนัอื นใดที ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทกําหนด ในกรณีขายหลกัทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ลกูค้าจะต้องสง่มอบหลกัทรัพย์ที จะทําการขายมายงับริษัท อย่างช้าภายในวนัทําการก่อนวนัที บริษัท จะทําการขายหลกัทรัพย์ หรือในวนัอื นใดที 
ตลาดหลกัทรัพย์นั "นๆ หรือบริษัทกําหนด เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่จํานวนหลกัทรัพย์ที จะสั งขาย 

   ในกรณีที ลกูค้าโอนหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ที ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จดัไว้ เพื อการฝาก ถอนหรือโอนหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือ
ลกูค้าได้มีคําสั งให้บริษัท ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ของลูกค้าที เก็บรักษาไว้กับบริษัทนั "น ให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งมอบหลกัทรัพย์นั "นให้แก่
บริษัท ตามความในวรรคก่อนแล้ว 

   ในกรณีที ลูกค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กับบริษัท (ซึ งให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที บริษัท นําไปฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ด้วย) ลกูค้ายินยอมให้บริษัท สามารถนําหลกัทรัพย์ที เก็บรักษาไว้นั "นมาสง่มอบได้ 

   หากลูกค้าไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกําหนดเวลาในวรรคแรก ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิที!จะซื "อหรือจัดหาหลักทรัพย์ที!ลูกค้า
สั! งขายนั"นโดยวิธีใดๆ จากบุคคลใดๆ  หรือสถานที! ใดๆ เพื! อนํามาส่งมอบแทนได้ในทันที หรือในระยะเวลาอื!นใดที!บริษัท 
เหน็สมควรได้ และลูกค้ายินยอมรับผิดในเงนิทดรอง ค่าบําเหน็จและความเสียหายที!เกิดขึ "นกับบริษัท จากการไม่ส่งมอบหลักทรัพย์
ของตนทุกประการ 

 4.2 บริษัท จะชําระราคาคา่ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าในวนัที ตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทกําหนด 

   ในกรณีที!ลูกค้ายังค้างชาํระราคาค่าซื "อหลักทรัพย์ เงนิทดรอง ค่าบาํเหน็จหรือเงนิอื!นใดแก่บริษัท ลูกค้ามีหน้าที!ต้องชําระราคาค่า
ซื "อหลักทรัพย์ เงินทดรอง และค่าบําเหน็จหรือเงินอื!นๆที! ค้างชําระให้แก่บริษัท จนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชําระเงินค่ าขาย
หลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือระงับการชําระเงินที!ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัท เพื!อนํามาชําระหนี "ที!มีกับบริษัท ทั "งนี "ถือเป็นดุลยพินิจ
ของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว 

 4.3 บริษัทจะชําระราคาค่าขายหลกัทรัพย์ โดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบญัชีลกูค้าเท่านั !น หรือโดยการโอน เงินเข้าบญัชีเงินฝากของลกูค้า หรือโดย
วิธีการอื"นตามที"ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด หรือบริษัทเห็นสมควร 

5.  การวางเงนิของลูกค้า 

 5.1 ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงื"อนไขที"ปรากฏในสญัญานี ! ลกูค้าตกลงแตง่ตั !งและมอบอํานาจให้บริษัทเป็นตวัแทนในการจดัการบญัชีเงินของลกูค้า และ
ดําเนินการอื"นใดตามที"ลกูค้าได้แจ้งความประสงค์ต่อบริษัท ทั !งนี !เป็นดลุยพินิจของบริษัทแต่ผู้ เดียวในการตกลงจะดําเนินการดงักล่าวหรือไม ่ซึ"ง
การจดัการบญัชีเงินของลกูค้าประกอบด้วยการหกัค่าซื !อหลกัทรัพย์ การรับค่าขายหลกัทรัพย์ตามคําสั"งซื !อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า ทั !งนี !รวมถึง
การหกัคา่ใช้จ่ายและรายรับอื"นที"เกี"ยวข้องกับการซื !อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า เช่น การจองซื !อหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการเ ก็บรักษาและดแูล
เงินของลกูค้า และรวมถึงการรับเงินปันผลและผลตอบแทนที"ลกูค้าได้รับ รวมทั !งการให้บริษัท นําเงินไปลงทนุหรือหาผลประโยชน์กบับุคคลใดๆ  
โดยลกูค้าตกลงที"จะรับผลตอบแทนที"บริษัทประกาศกําหนดไว้ ซึ"งอาจเปลี"ยนแปลงได้เป็นคราวๆ ไป  โดยบริษัท จะจ่ายผลตอบแทนหลังหกัภาษี  
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(ถ้ามี) ให้ลกูค้า โดยนําเข้าบญัชีเงินของลกูค้าตามเวลาที!บริษัทกําหนด ซึ!งลกูค้าตกลงว่าในกรณีที!อตัราผลตอบแทนที!บริษัทได้รับจริงจากการ
ลงทนุหรือหาผลประโยชน์ในทางอื!นใดนั "น ตํ!ากวา่อตัราผลตอบแทนที!บริษัทประกาศกําหนดไว้ ลกูค้าจะได้รับผลตอบแทนตามอตัราผลตอบแทน
ที!บริษัท ได้รับจริงจากการลงทนุหรือหาผลประโยชน์เทา่นั "น 

 5.2 ในกรณีที!ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสญัญานี "หรือสญัญาใดๆ ที!ได้อ้างถึงในสญัญานี " ลูกค้ายินยอมให้บริษัทกระทําการใดๆ ในบัญชีเงินของลกูค้า
ตามที!บริษัท เห็นสมควร โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จําเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณาหรือกระทําการใดๆ ที!คล้ายคลึงกันก่อน
ทั "งสิ "น และลกูค้ายินยอมให้บริษัท นําเงินของลกูค้ามาชําระหนี "และคา่ใช้จา่ยทกุชนิดที!ลกูค้ามีตอ่บริษัท ทั "งในปัจจบุนัและหนี "ที!อาจมีขึ "นในอนาคต 
ไม่วา่หนี "นั "นจะถึงกําหนดชําระคืนแก่บริษัทหรือไมก็่ตาม บริษัทมีสิทธิหกักลบลบหนี "ทกุชนิดของลกูค้าได้ ตามแตบ่ริษัทจะเห็นสมควร และลกูค้า
ยินยอมผกูพนัที!จะชดใช้หนี "ทกุชนิดที!ยงัคงต้องชําระแก่บริษัท จนครบถ้วน 

 5.3 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่าการวางเงินตามความในข้อ 5. นี " ให้อยู่ภายใต้เงื!อนไขข้อกําหนดต่าง ๆ ในข้อ 7. ของสัญญานี "เรื!องการเก็บรักษา
ทรัพย์สินด้วย 

6.  การซื !อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 6.1 ลกูค้าตกลงรับผิดชอบการใช้และการเก็บรักษาชื!อผู้ ใช้บริการ และรหสัผ่านที!ใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) และเข้าสู่บัญชีตลอดจนเพื!อการทํา
ธุรกรรมใดๆ ที!เกี!ยวข้องกับบญัชีที!เปิด ถือหรือเข้าถึงได้โดยใช้ชื!อผู้ ใช้บริการและรหัสผ่านนั "นทั "งหมด รวมถึงการเปลี!ยนแปลงชื!อผู้ ใช้บริก ารและ
รหสัผ่าน และตกลงวา่บริษัท สามารถถือได้วา่คําสั!งใดที!ได้มีขึ "นโดยบคุคลที!ใช้ชื!อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่านนั "น ถือว่าเป็นการดําเนินการของลกูค้า
อย่างถกูต้อง และลกูค้าจะใช้ความระมัดระวงัเพื!อป้องกันมิให้บุคคลที!ไม่ได้รับอนญุาตต่อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที!ลูกค้าสง สยัว่า
บคุคลที!ไม่ได้รับอนญุาต (1) เข้าสู่บริการหรือบญัชีของลกูค้า หรือ (2) มีความสามารถที!จะเข้าสูบ่ริการหรือบญัชีของลูกค้า ลกูค้าจะแจ้งให้บริษัท
ทราบทนัที หากลกูค้าอนญุาตให้บคุคลที!สามเข้าสู่บญัชีของลกูค้าหรือรับทราบชื!อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่าน ลกูค้าจะป้องกนั รับผิดชอบและชดใช้
ไม่ให้บริษัทได้รับความเสียหายจากความรับผิดค่าธรรมเนียมหรือค่าเสียหายที!เกิดกับบริษัท ในส่วนที!เกี! ยวกับการกระทําข้างต้น รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงที!เกิดจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องจากบุคคลที!สามดงักล่าว ตามหรือที!เกี!ยวกับการเข้าถึงและการใช้ชื!อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่าน
นั "น รวมถึงการที!ลกูค้าไมแ่จ้งเหตกุารณ์อนัน่าสงสยัที!ลกูค้ารับรู้หรือควรจะได้รับรู้หากลูกค้าได้ใช้ความระมดัระวงัให้มากขึ "นให้บริษัททราบ 

 6.2 ลูกค้าตกลงว่าบริษัท สงวนสิทธิที"จะบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าสู่บริการการซื !อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื"อใดก็ได้ และเป็นดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

 6.3 ลกูค้าจะไมใ่ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟท์แวร์อื!นใดเพื!อตอ่คอมพิวเตอร์ของลกูค้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท นอกเหนือไปจากที!บริษัท
ได้กําหนดหรืออนญุาตให้กระทํา เพื!อวตัถปุระสงค์ในสญัญานี " 

 6.4 ลกูค้าจะบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของลกูค้าให้อยู่ในสภาพที!ดี และสามารถใช้งานได้อย่างปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท และรวมถึง
แตไ่ม่จํากดัอยูเ่พียงการที!ทําให้คอมพิวเตอร์ปลอดจากไวรัสที!เป็นอนัตราย ลกูค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และไมใ่ห้บริษัทได้รับ    ความเดือดร้อน
จากความสญูเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั "งทางตรงและทางอ้อมที!เกิดจากความบกพร่องของคอมพิวเตอร์ของลกูค้าซึ!งไม่
ควรจะเกิดขึ "นหากลกูค้าได้ระมดัระวงั ดแูลและใช้มาตรการป้องกนัลว่งหน้าไว้ก่อน 

 6.5 ลกูค้ายอมรับและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในข้อกําหนด เงื!อนไขและวิธีการในการทําธุรกรรมการซื "อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ!งอํานวยความสะดวกที! บริษัท จัดหาให้ทั "งหมด ตลอดจนความเสี!ยงใดๆ และทั "งหมดที!อาจเกิดจากธุรกรรม
ดงักลา่ว 

 6.6 ลกูค้าตกลงวา่บริษัท ได้รับมอบอํานาจให้กระทําตามคําสั!งที!รับรองวา่เป็นคําสั!งที!แท้จริงโดยการใช้ชื!อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่านที!ถกูต้อง ลกูค้าตก
ลงวา่การรับรองความถกูต้องดงักล่าวด้วยการใช้ชื!อผู้ ใช้บริการและรหสัผ่าน ผกูพนัลกูค้าและลกูค้าจะไมเ่รียกร้องสิทธิอ้างอิงจากกําไร ที!สญูเสีย 
การขาดทุนจากการซื "อขายหรือความเสียหายที!เกิดจากการที!บริษัท อ้างอิงจากชื!อผู้ ใช้บริการและรหัสผ่านนั "น นอกจากนี "ลูกค้าจะใช้ความ
พยายามทั "งหมดเพื!อหลีกเลี!ยง หรือทําให้การใช้บริการที!เกิดขึ "นแล้วหรือที!อาจเกิดขึ "นในอนาคตไปในทางที!ผิดให้น้อยที!สดุตาม ที!บริษัทประสงค์ 
โดยลกูค้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั "งหมด ลกูค้าตกลงที!จะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากเกิดความสูญเสีย การถกูโจรกรรมหรือมีการใช้ชื!อ
ผู้ ใช้บริการ รหสัผ่าน และ/หรือเลขที!บญัชีของลกูค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 6.7 ลกูค้าตกลงและเข้าใจว่า บริษัทไมส่ามารถ และจะไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความไมส่ะดวกใดๆ ในการทําตามคําสั!ง      อนั
เนื!องมาจากการให้บริการ โดยบริษัท ได้ดําเนินการตามคําสั!งตามหลักการที!ว่า “ได้ดําเนินการด้วยความพยายามอย่างดีที!สดุแล้ว”     (Best 

Effort) ความล่าช้าใดๆ ในการดําเนินการตามคําสั!งเป็นสิ!งที!อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบ และ/หรือไมต้่องรับ
ผิดตอ่ความลา่ช้าในการทําตามคําสั!งอนัมีสาเหตจุากปริมาณในตลาด และ/หรือความผนัผวนในตลาด บริษัทไมส่ามารถและจะไมรั่บผิดตอ่ความ
ลา่ช้าในการทําตามคําสั!งอนัเนื!องมาจากกระบวนการตรวจสอบและการยอมรับในคําสั!งนั "นๆ 

 6.8 ลกูค้าตกลงว่าบริษัท จะไม่ต้องรับผิดต่อความสญูเสียใดๆ ที!เกิดจากสาเหตทีุ!บริษัท ไม่สามารถควบคมุการดําเนินการได้โดยตรง รวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียงการที!อินเทอร์เน็ต หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื!องกล หรือสายโทรศพัท์ หรือเครื!องมือติดตอ่อื!นไม่ทํางาน หรือปัญหาอนัเกิดจาก
การตอ่ การเข้าถึงที!ไมไ่ด้รับอนญุาต การโจรกรรม ความผิดพลาดของผู้ประกอบการอื!น อากาศที!เลวร้าย แผ่นดินไหว นํ "าทว่มและการประท้วงนัด
หยดุงานหรือปัญหาแรงงานอื!นๆ 

 6.9 ข้อมลูและข่าวสารในบริการที!บริษัท ได้จดัให้อยูใ่นลกัษณะ “ที!เป็นอยูใ่นปัจจบุนั” (As Is) และอาจมีความลา่ช้า การละเว้นหรือความไมถ่กูต้องใน
ข้อมลูและข่าวสารดังกล่าว  บริษัท ตวัแทนของบริษัท ผู้ ให้ข้อมลู ผู้ ให้อนญุาต (Licensor) ไม่สามารถและจะไม่รับประกันความถกูต้อง ลําดับ 
ความสมบรูณ์ เวลา ความสามารถในการซื "อขาย หรือความเหมาะสมเพื!อวตัถปุระสงค์ใดของข้อมลูหรือข่าวสาร รวมทั "งราคา  ซื "อขายหลกัทรัพย์ที!
ให้ไว้ในบริการ หรือด้วยเหตสุดุวิสยั หรือสาเหตอืุ!นใดที!อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัท ตวัแทนของบริษัท ผู้ ให้ข้อมลู ผู้ ให้อนญุาต (Licensor) ตา่ง
ไมต้่องรับผิดต่อลกูค้าหรือบคุคลอื!น หากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายที!เกิดจากการประมาท เลินเลอ่ หรือการละเว้นทั "งหมดหรือบางสว่น
ในการจดัหา รวบรวม ตีความ ตดัตอ่ เขียน รายงานหรือสง่ข้อมลูหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการนี " 

 6.10 ลกูค้ายอมรับว่าการใช้บริการอาจมีความเสี!ยงในการได้รับไวรัสเข้ามาสู่ระบบ หรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของลกูค้า หรือมี ความเสี!ยงในการถูก
ขดัขวาง หรือรบกวนการใช้บริการโดยบุคคลภายนอกที!อยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท ที!สามารถเข้าถึงระบบหรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
บริษัท ผู้ ให้ข้อมลูและผู้ ให้อนญุาต (Licensor) ตา่งไมต้่องรับผิดตอ่ลกูค้าหรือบคุคลอื!นหากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายเนื!องจากการได้รับ
ไวรัส หรือการถกูขดัขวางหรือรบกวนการใช้บริการดงักลา่ว 

 6.11  สําหรับลกูค้าที!ได้สมคัรใช้บริการ TISCO Securities e-Statement and e-Portfolio (ESP) ลกูค้ายินยอมผกูพนัและรับทราบเงื!อนไขของ   
          บริการเพิ!มเติมดงัตอ่ไปนี " 
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 6.11.1  บริการ ESP มีไว้เพื!อความสะดวกแก่ลกูค้าในการเรียกดขู้อมลูพอร์ตการลงทนุ และใช้บริการอื!นๆ ที!บริษัทจดัให้มีภายใต้บริการ  ESP 

นี " เช่น การเบิกถอนทรัพย์สิน เป็นต้น กับทกุบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ที!ลกูค้ามีกับบริษัท รวมทั "งบริการอื!นๆ ที!บริษัทจะได้จดัให้มีภายใต้บริการนี "
ในอนาคตทกุประการ 

  6.11.2 ลูกค้าไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารที!เรียกดูได้ผ่านบริการ  ESP นี "ให้ลูกค้าอีก อย่างไรก็ตาม เมื!อลูกค้ามีความจําเป็นต้องใช้
ต้นฉบบัเอกสารตา่งๆ รวมทั "งใบกํากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ลกูค้าจะติดตอ่ขอรับด้วยตนเอง ณ สํานกังานใหญ่ และ/หรือสํานกังานสาขาของ
บริษัท 

7.  การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

 7.1 ลกูค้าตกลงให้บริษัท ทําหน้าที!ดแูลทรัพย์สินของลกูค้า เพื!อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา และ/หรือเพื!อการซื "อขายหรือยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือ
เพื!อเป็นประกันการซื "อขายหรือยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือเพื!อประโยชน์อื!นใดภายใต้ขอบเขตที!กฎหมายกําหนด โดยลกูค้าตกลงชําระคา่ธรรมเนียม
ในการดแูลทรัพย์สินตามสญัญานี "ตามที!บริษัทกําหนด 

 7.2 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่า การเบิกถอนทรัพย์สินต้องทําเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที!บริษัท กําหนด และต้องแจ้งมายังบริษัท ล่วงหน้า 
ตลอดจนทราบถึงคา่ธรรมเนียมในการดแูลทรัพย์สินตา่งๆ โดยในกรณีที!เป็นการเบิกถอนเงิน บริษัทจะจา่ยเงินที!ขอถอนให้แก่ลกูค้าเป็นเช็คระบชืุ!อ
ลกูค้าเป็นผู้ รับเงิน หรือโดยวิธีการอื!นใดตามที!บริษัท เห็นสมควร 

7.3 ลูกค้าทราบและเข้าใจแล้วว่า ในกรณีที!บริษัท ได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื!นที! มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั "งขึ "น เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือสถาบั นอื!นใดที!มี
หน้าที!ในการรับประกันเงินฝาก แต่ในกรณีที!เงินของลูกค้าเก็บรักษาไว้ที!บริษัท เงินดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบัน
คุ้มครองเงนิฝาก หรือสถาบันอื!นใดที!มีหน้าที!ในการรับประกันเงนิฝาก ภายใต้กฎหมายที!เกี!ยวข้อง รวมทั "งอาจมีความเสี!ยงที!อาจเกิด
จากการลงทุนหรือหาผลประโยชน์โดยบริษัท  

 7.4 บริษัทจะไม่แต่งตั "งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทั "งนี "เว้นแต่กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามที!สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ การแต่งตั "งตวัแทน
ดงักลา่ว ให้เป็นไปตามที!หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกํากบัดแูลที!เกี!ยวข้องประกาศกําหนด 

 7.5 เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื!นเป็นลายลกัษณ์อักษร ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัท มีสิทธิทําการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี!ยนแปลง โอน
สงวนหรือระงบัสิทธิของลกูค้าในทรัพย์สินได้ 

 7.6 บริษัท ไมส่ามารถนําทรัพย์สินของลกูค้ารายหนึ!งไปใช้เพื!อประโยชน์ของลกูค้าอีกรายหนึ!ง หรือเพื!อประโยชน์ของบคุคลอื!นหรือของบริษัท เอง เว้น
แตจ่ะได้รับคําสั!งหรือความยินยอมจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นรายกรณี 

 7.7 ลกูค้าตกลงยินยอมในการที!บริษัท จะเข้าใช้สิทธิประโยชน์ของลูกค้าหรือดําเนินการตามที!จําเป็น เพื!อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยช น์ที!
เกิดขึ "นอันเนื!องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ หรือตราสารใดที!อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท จา กผู้ ออกหลกัทรัพย์หรือผู้ ออกตราสารนั "น
ภายในเวลาอนัสมควร 

 7.8 บริษัทจะจดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินให้ลกูค้าเดือนละครั "ง เว้นแต ่ในเดือนนั "นลกูค้าไมมี่ธุรกรรมซึ!งก่อให้เกิดการเคลื!อนไหวหรือเปลี!ยนแปลงใน
ทรัพย์สินที!มอบให้บริษัทดแูลรักษาตามสญัญานี " และบริษัทจะจดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินให้แก่ลกูค้าเป็นรายปี ประจําทกุเดือนธันวาคม 

 7.9 บริษัทจะแยกทรัพย์สินของลกูค้าตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการดําเนินการดงัต่อไปนี "ถือว่าเป็น
การแยกทรัพย์สินแล้ว 

  7.9.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน 

 (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื!นที!มีกฎหมายเฉพาะจัดตั "งขึ "น หรือการลงทุนในลักษณะอื!นตามที!สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยระบุอย่างชดัเจนในบัญชีเงินฝาก หรือการลงทนุนั "นว่าเป็นการ
ดําเนินการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เพื!อประโยชน์ลกูค้า ทั "งนี "ในกรณีที!เงินฝากดงักลา่วเป็นประเภทชําระคืนเมื!อครบกําหนดเวลา เงินฝากนั "น
ต้องไมมี่ข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด 

  (ข) บริษัทแยกโดยเก็บรักษาไว้เอง และกระทําในลกัษณะที!สามารถชี "เฉพาะได้วา่เงินจํานวนดงักลา่วเป็นทรัพย์สินของลกูค้าโดยปราศจากเหตุ
สงสยั  

  7.9.2 ทรัพย์สินประเภทหลกัทรัพย์ 

  (ก) บริษัทแยกโดยการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชดัเจนว่าหลกัทรัพย์ดังกล่าวเป็นการ
ฝากโดยบริษัท เพื!อประโยชน์ของลกูค้า หรือ 

  (ข) บริษัทแยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง และกระทําในลกัษณะที!สามารถชี "เฉพาะได้วา่หลกัทรัพย์ดงักล่าวเป็นทรัพย์สินของลกูค้าโดยปราศจาก
เหตสุงสยั 

  7.9.3 ทรัพย์สินอื!นบริษัท  
  แยกไว้ในลกัษณะที!สามารถชี "เฉพาะได้วา่ ทรัพย์สินอื!นนั "นเป็นทรัพย์สินของลกูค้าโดยปราศจากเหตสุงสยั 

 7.10 ดอกผล (ถ้ามี) ที!เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลกูค้าตามที!บริษัท ตกลงไว้ ในกรณีที!ลกูค้ามีสิทธิที!จะได้รับดอกผลจากบริษัท  ลกูค้าตกลงให้บริษัท มี
สิทธินําดอกผลดงักล่าวมาหักชําระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสญัญานี " (ถ้ามี) หรือหนี "อื!นใดที!ลูกค้าต้องชําระแก่บริษัท ทั "งนี "
จนกว่าบริษัท จะได้รับชําระค่าธรรมเนียมหรือหนี "ดงักลา่วจนครบถ้วนแล้ว โดยมิต้องบอกให้ลกูค้าทราบก่อน อยา่งไรก็ตามหากนําดอกผลมาหกั
ชําระคา่ธรรมเนียมและหนี "ดงักลา่วแล้ว ลกูค้ายงัคงมีหนี "สินค้างอยูก่บับริษัทอีก ลกูค้าตกลงรับผิดชอบชําระหนี "ที!ค้างอยูน่ั "นจนครบถ้วน 

 7.11 ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัท สามารถนําเงินจํานวนที!ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลกูค้าไปฝากไว้กับสถาบนัการเงินที!มีความสมัพนัธ์ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมกบับริษัท ในลกัษณะบริษัทในเครือได้ 

 7.12 ในกรณีที!ทรัพย์สินของลูกค้าสญูหายหรือเสียหาย อันมีเหตมุาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบติัหน้าที!ของบริษัท และความสญูหายหรือ
เสียหายนั "น เป็นผลโดยตรงมาจากการจงใจหรือการละเลยการปฏิบติัหน้าที!ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบความสญูหายหรือเสียหายที!เกิดขึ "นนั "น
อยา่งครบถ้วน  

8.  ผลแห่งสัญญา 

 8.1 ลกูค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัท ทราบทนัทีภายในระยะเวลาที!บริษัทกําหนด หากมีความแตกตา่งหรือความไมถ่กูต้องใดๆ ในยอดคงเหลือหรือสถานะ
ของหลักทรัพย์ในบัญชีหรือวงเงินซื "อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือเงินของลูกค้า  หากลูกค้าไม่แจ้งให้บริษัททราบ ภายในระยะเวลาที!บริษัท 
กําหนดดงักลา่ว บริษัท จะไมรั่บผิดชอบหรือไมรั่บผิดใดๆ ตอ่การเรียกร้องสิทธิที!เกิดจากความแตกตา่งหรือความไมถ่กูต้องดงักลา่ว 
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 8.2 กรณีบังคับขายตามข้อ 3.1 นั !น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคําสั"งของลูกค้าเอง 
และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นํายอดเงินที"พึงได้รับจากการขายนั!น หลังจากที"มีการหักค่าบําเหน็จและค่าใช้จ่ายอื"นๆ ไปหักกลบลบ
หนี ! และ/หรือหักทอนบัญชีทุกชนิดทุกประเภทที"ลูกค้าค้างชําระต่อบริษัท ตลอดจนนําดอกผลหรือเงินปันผลที"บริษัทได้รับในนาม
ของลูกค้าซึ"งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ไปชําระหนี !ทุกชนิดที" ลูกค้ามีต่อบริษัท จนกว่าบริษัท จะได้รับชําระหนี !จนครบถ้วน
แล้ว  โดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน 

 8.3 ลกูค้าตกลงยินยอมเสียดอกเบี  ยในหนี  ที!ลกูค้าค้างชําระตามสญัญานี  เพิ!มเติมให้แก่บริษัท ในอตัราที!บริษัทกําหนด ซึ!งปัจจบุนับริษัท กําหนดให้ใช้
อตัราดอกเบี  ยสงูสดุกรณีผิดนัดตามประกาศของธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ที!ได้กําหนดไว้ (อตัราดอกเบี  ยสงูสดุในปัจจุบนัเท่ากับ ร้อยละ   
_______ ต่อปี  และอาจมีการเปลี!ยนแปลงตามที!ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) จะประกาศกําหนดเปลี!ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป)     นับแต่วันที!
ลกูค้าผิดนดัจนกวา่ลกูค้าจะชําระเสร็จสิ  น ทั  งนี  บริษัท จะแจ้งอตัราดอกเบี  ยดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ  

 8.4 ในกรณีที! ลูกค้าถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องร้องคดีหรือกรณีอื!นใดที!
บริษัท เห็นเป็นการสมควรเพื!อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัท ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
สิทธิอื!นใดของลูกค้า ซึ! งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ได้ทั "งหมดหรือบางส่วนได้ทันที และ/หรือซื "อหลักทรัพย์ทั "งหมดหรือ
บางส่วนเพื!อชดใช้ให้บริษัท แทนหลักทรัพย์ซึ!งลูกค้าได้สั! งให้บริษัทขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมิได้ส่งมอบให้บริษัท ได้ทันทีเช่นเดียวกัน 
อีกทั "งไม่เป็นการตัดสิทธิของ บริษัทที!จะปิดบัญชีของลูกค้าด้วย 

 8.5 ในการซื "อหรือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื!นใดของลูกค้าโดยบริษัท เพราะเหตุที! ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญานี "ข้อหนึ! งข้อใด 
บริษัทมีสิทธิที!จะกระทําการใดตามที!บริษัทเห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาดหรือโดยซื "อขายกับ
บุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จําเป็นต้องแจ้งความหรือโฆษณาหรือกระทําการใดๆ ที!
คล้ายคลึงกันก่อนทั "งสิ "น และลูกค้ายินยอมให้บริษัท นําเงินซึ!งได้จากการขายหลักทรัพย์นั "นๆ ชาํระหนี "และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที!ลูกค้า
มีต่อบริษัท  ทั "งในปัจจุบันและ หนี "ที!อาจมีขึ "นในอนาคต  ไม่ว่าหนี "นั "นจะถึงกําหนดชําระคืนแก่บริษัท หรือไม่ก็ตาม บริษัทมีสิทธิหัก
กลบลบหนี "ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัท จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที!จะชดใช้หนี "ทุกชนิดที!ยังคงต้องชําระแก่
บริษัท จนครบถ้วน 

 8.6 ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัท เข้าเป็นสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื!นที!ได้
ประกาศบังคบัใช้ และใช้บริการต่างๆ ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ดงักล่าวในส่วนที!เกี!ยวกับหลกัทรัพย์ของลกูค้า ลกูค้าตกลงยินยอมให้ บริษัท
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เงื!อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้ทกุประการ เชน่ตกลงให้บริษัท เปิดเผยชื!อ ที!อยูแ่ละ
รายละเอียดอื!นๆ ที!เกี!ยวกบัตวัของลกูค้าให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ทราบ เป็นต้น 

 8.7 ลกูค้าตกลงที!จะไมว่า่กลา่วเรียกร้อง ฟอ้งร้องหรือดําเนินการอื!นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที!ลกูค้าได้รับอนัเนื!องมาจากการกระทํา การงด
เว้นการกระทําการ หรือความผิดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือบุคคลอื!นใด อนันอกเหนือการควบคมุของบริษัท เช่น ความเสียหายอนัเกิดจากการที!
ลกูค้าได้รับใบหลกัทรัพย์ลา่ช้า เป็นต้น และเพื!อประโยชน์ของสญัญานี   ให้ถือวา่หลกัทรัพย์ของลกูค้าที!ฝากไว้ในบญัชีฝากหลกัทรัพย์ของบริษัท ที!
เปิดไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้ถือเสมือนหนึ!งบริษัท ได้ยดึถือและครอบครองไว้เอง 

 8.8 สัญญานี "เป็นสัญญาที!ไม่มีกาํหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งประสงค์จะเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกได้ทนัที โดยจะต้อง
ทาํการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ!งทราบ ผลแหง่การบอกเลิกสญัญาไมก่ระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที!ของคูส่ญัญาทั  งสองฝ่ายที! ได้มีขึ  นก่อน
การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล ทั  งนี  เมื!อสัญญาสิ  นสุดลงแล้วปรากฏว่า ยังคงมีเงินหลักทรัพย์ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าอยู่ในความ
ครอบครองของบริษัท  โดยที!บริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื!อส่งมอบหรือจัดการเป็นประการใดกับเงิน หลักทรัพย์ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ 
ดงักล่าวได้ บริษัทตกลงเก็บรักษาเงิน หลกัทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ไว้โดยลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาดงักลา่ว 
(ถ้ามี) 

 8.9 ในกรณีที!บริษัท ได้ผ่อนผนัการปฏิบติัตามสญัญาของลกูค้าใดๆ ตามสญัญานี   หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาในคราวใด ให้ถือวา่การผ่อน
ผนัหรือการละเว้นดงักลา่วเป็นการผ่อนผนัหรือการละเว้นเฉพาะคราวเทา่นั  น 

 8.10 นอกเหนือจากสิทธิตา่งๆ ที!บริษัทมีต่อลกูค้าตามสญัญานี   บริษัท ก็มีสิทธิที!จะเรียกให้ลกูค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จา่ยใดๆ ที!
บริษัท อาจได้รับอนัเนื!องมาจากหรือเกี!ยวกับสญัญานี   หรือเกี!ยวกับการกระทํา หรือการงดเว้นกระทําการของลกูค้า หรือตวัแทนของลกูค้า รวม
ตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที!บริษัทอาจได้รับอนัเนื!องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื!น ให้  บริษัท ต้องรับผิด
เกี!ยวกบัสญัญานี   ซึ!งมิได้เกิดขึ  นจากการกระทําหรือการงดเว้นกระทําการหรือความผิดของบริษัทแตป่ระการใด 

 8.11 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื!นใดที!จะส่งให้แก่ลกูค้าไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหาก ได้
นําส่งไปยังที!อยู่ซึ!งลกูค้าได้ให้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทั  งนี  โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะมีผู้ รับไว้
หรือไม ่ในกรณีที!มีการสง่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัที!อยูซ่ึ!งลกูค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทแล้ว ให้ถือวา่ได้สง่ให้ลกูค้า
โดยชอบแล้ว เมื!อระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการส่งดงักล่าวแล้ว ทั  งนี  โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ และแม้หา
กว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที!อยู่ของลกูค้านั  นเปลี!ยนแปลงไป โดยลกูค้าไม่ได้แจ้งการเปลี!ยนแปลงให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อกัษร หรือส่งไปให้
ไมไ่ด้เพราะหาที!อยูไ่มพ่บก็ดี ให้ถือวา่ลกูค้าได้รับและทราบหนงัสือติดตอ่ ทวงถาม บอกกลา่วหรือหนงัสืออื!นใดของบริษัท โดยชอบแล้ว 

 8.12 ลกูค้ายินยอมรับผิดชดใช้คา่เสียหาย เงินทดรอง ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอื!นใดจากความเสียหายที!บริษัท หรือบคุคลอื!นได้รับโดยตรงหรือโดย
อ้อม เนื!องจากการที!บริษัทปฏิบติัตามสญัญานี  หรือเนื!องจากการที!ลกูค้าละเมิดสญัญา ข้อกําหนด เงื!อนไขหรือบทบญัญัติใดของสญัญานี   และ
ลูกค้าจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททันทีเมื!อมีการร้องขอ ทั "งนี " บริษัทมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้าเพื!อชดใช้ความ
เสียหายที! เกิดขึ "นตามข้อนี "ได้ แต่ในกรณีที!บริษัทหักเงินของลูกค้ามาชําระหนี "บริษัท  แล้วยังมีหนี "ส่วนที! เหลืออีกลูกค้ายินยอม
รับผิดชอบชดใช้หนี " ในส่วนที!เหลือนั "นแก่บริษัท โดยทันที หรือในกรณีที!บริษัท ไม่ใช้สิทธิหักเงินจากบัญชีเงินของลูกค้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ลูกค้าจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้บริษัททนัทเีช่นกัน 

 8.13 ลูกค้าตกลงว่าเพื!อเป็นการป้องกันร่วมกัน ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ตรวจสอบและบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ และ/หรือการติดต่อทาง
อินเทอร์เน็ต และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งบริษัทและลกูค้าได้ 

 8.14 ลูกค้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเสี!ยงทุกๆ ด้านเกี!ยวกับการลงทุนซื "อขายหลักทรัพย์ เช่น ความผันผวนขึ "นลงของดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอันอาจเกิดจากการเปลี!ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบหรือ
ประกาศต่างๆ ที!เกี!ยวข้องหรือการเปลี!ยนแปลงด้านภาษีอากร เป็นต้น 
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 8.15 ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้พิจารณาจนเข้าใจ และรับทราบถึงลักษณะและความเสี!ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ!งรวมถึงใบสําคัญ
แสดงสิทธิและตราสารอนุพันธ์เป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าเข้าใจดีว่าการลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี!ยง และไม่มีการประกัน
ผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี "ลูกค้าเข้าใจดีว่าสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิประเภทอื!นที!มีวัน
หมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซื "อขายได้หลังวันหมดอายุนั "น 

 8.16 การลงทนุของลกูค้าในหลกัทรัพย์ที มีในปัจจบุนั และหลกัทรัพย์ที จะเพิ มขึ "นในภายหน้า ลูกค้ารับทราบ ศึกษาและเข้าใจในหลกัทรัพย์ใหม่ นั "นๆ 
ก่อนการตดัสินใจลงทนุเป็นอยา่งดี 

 8.17 กรณีที ลกูค้ายงัคงมีเงินจํานวนใดๆ ที คงค้างกับบริษัทภายใต้คําขอเปิดบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ฉบับนี " ลกูค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิหกัเงินจาก
บญัชีเงินฝากหรือบัญชีใดๆ ของลกูค้า เพื อชําระหนี "ทั "งหมด หรือแต่บางส่วนที เกิดขึ "นระหว่างลกูค้ากับบริษัทได้ทนัที โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ลกูค้าทราบก่อน ตลอดจนให้บริษัทบงัคบัชําระหนี "เอากบัทรัพย์สินของลกูค้าไมว่า่ทรัพย์สินนั "นจะรักษาโดยบริษัทหรือบคุคลอื นก็ตาม 

 8.18 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลที!เกี!ยวข้องกับลูกค้าและรับหรือแลกเปลี!ยนข้อมูลที!
เกี!ยวกับลูกค้า รวมถึงการขอรายงานเกี!ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องจากบริษัทข้อมูลเครดิตไทยจํากัด  
และนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ตามที!บริษัท เห็นสมควร รวมทั "งการติดต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ   และ/หรือใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื!อ
วัตถุประสงค์ทางการตรวจสอบเครดิต การตลาด และการบริหารงาน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวระหว่างบริษัทใน
เครือของบริษัทได้ ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ  ภายหลังจากที! ลูกค้าได้ลงนามในสัญญานี "โดยลูกค้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมแต่
อย่างใด 

 8.19 ข้อสญัญาใดๆ ของสญัญานี "ซึ งต้องห้ามหรือใช้บงัคับไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลใดๆ จะไม่มีผลบงัคับใช้เฉพาะส่วนที ต้องห้ามหรือส่วนที ใ ช้บงัคับ
ไมไ่ด้ดงักลา่วเทา่นั "น โดยไม่กระทบถึงความสมบูรณ์หรือการบงัคบัใช้ของข้อสญัญาอื น ในกรณีที ข้อใดข้อหนึ งหรือหลายข้อในสญัญานี "เป็นโมฆะ 
ไมส่มบรูณ์ ไม่ชอบหรือไม่ถกูต้องด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บงัคบัได้ไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ข้อตกลงอื นของสญัญานี "ยงัคงมีผลสมบูรณ์
และใช้บังคับได้ และคู่สัญญาตกลงที จะแก้ไขเพิ มเติมสัญญานี "โดยทันที เพื อให้ข้อสญัญาที เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อ งด้วย
กฎหมายหรือไมส่ามารถใช้บงัคบัได้เป็นข้อสญัญาที สมบรูณ์ ชอบด้วยกฎหมายและสามารถใช้บงัคบัได้เพื อประโยชน์ของคูส่ญัญา 

 8.20 ลกูค้ายอมรับว่าลกูค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานักงาน ตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยราชการหรือหน่วยงานใดรวมทั "งประกาศ ระเบียบหรือข้อบงัคบัของบริษัทที เกี ยวข้องกับหลกัทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ดีแล้ว โดยลกูค้าจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดรวมทั "งกรณีที มีการเปลี ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ
ข้อบงัคบัดงักลา่วด้วย 

  ในกรณีที กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัใดที กล่าวมาในวรรคก่อนมีการเปลี ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ มเติมภายหลงันับจากวนัทํา
สญัญานี " คู่สญัญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคบัที ได้มีการเปลี ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ มเติมนั "น เว้นแต่กรณีที บริษัท
กําหนดยกเว้นเป็นอย่างอื น  อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที จะทําการแก้ไขเพิ มเติมเงื อนไขใดๆ แห่งสญัญานี "ตามที บริษัท เห็นสมควร  โดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั "งนี "บริษัทจะแจ้งการเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ และลกูค้าตกลงที จะปฏิบัติตามเงื อ นไขที 
บริษัท ได้แก้ไขเปลี ยนแปลงอยา่งเคร่งครัด 

 8.21 สญัญานี "ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 

 8.22 ในกรณีที ลกูค้าหรือผู้ มีอํานาจในการสั งซื "อขายหลกัทรัพย์ในบญัชีของลกูค้าเป็นพนักงานของบริษัทหลกัทรัพย์อื น ลกูค้ายินยอมให้บริษัทมีอํานาจ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี " 

  8.22.1 แจ้งให้บริษัทหลกัทรัพย์อื นนั "นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการที ลกูค้ามีบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ การรับเปิดบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ หรือ
การมีอํานาจสั งการในการซื "อหลกัทรัพย์กบับริษัท ก่อนที บริษัท จะดําเนินการให้บริการตามสญัญานี "ให้แก่ลกูค้า 

  8.22.2 จดัส่งสําเนารายงานการซื "อขายหลกัทรัพย์รายเดือน ซึ งแสดงรายการซื "อขายแต่ละรายการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื นนั "น รวมทั "งจดัส่ง
ข้อมลูอื นที เกี ยวข้องกับบญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าและอยู่ในความครอบครองของบริษัท ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์อื นตามที บริษั ท
หลกัทรัพย์อื นนั "นร้องขอ 

 8.23   ไม่ว่าในขณะใดๆเมื อบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ สํานักงาน หรือหน่วยงานอื นใดที 
เกี ยวข้องร้องขอ ลูกค้าตกลงยินยอมที จะแจ้งและจัดหาข้อมลูต่อไปนี " พร้อมทั "งจัดทําคําชี "แจงเพื ออธิบายหรือขยายความเกี ยวข้องกับข้อมูล
ดงักลา่วให้แก่บริษัท ตลอดจนสํานกัหกับญัชี สํานกังาน และหน่วยงานอื นใดที เกี ยวข้อง 

  (1) ข้อมลูที สามารถระบคุวามมีตวัตนที แท้จริงของลกูค้าและผู้ รับผลประโยชน์จากการซื "อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า ผู้ เกี ยวข้อง รวมทั "งบคุคล
ที มีอํานาจไมว่า่ทางตรง หรือทางอ้อมในการควบคมุการเงินและการสง่คําสั งซื "อขายของลกูค้า (Controlling Person) 

  (2) วตัถปุระสงค์การซื "อขายของลกูค้า 

  (3) ข้อมลูเกี ยวกบัการซื "อขายของลกูค้า ไมว่า่การซื "อขายดงักลา่วจะกระทําผ่านบริษัทหรือไมก็่ตาม 

  (4) ในกรณีที ลูกค้าเป็นผู้ ดําเนินการสั งซื "อขายเพื อบุคคลอื นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อ (Omnibus Account) 
ลกูค้ายินยอมที จะแจ้ง จดัหา และจดัทํา คําชี "แจงเกี ยวกับข้อมลูตาม (1) (2) และ (3) ข้างต้น ของบุคคลอื นนั "นทกุรายและทกุทอด ทั "งนี " 
เฉพาะที ลกูค้ารู้หรือควรรู้เนื องจากการเป็นผู้ ดําเนินการเชน่นั "น 

  (5) ข้อมูลอื นใดที จําเป็นและเกี ยวข้อง ตามที บริษัท และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักหักบัญชี สํานักงาน ตลอดจน
หน่วยงานอื นที เกี ยวข้องร้องขอหรือตามที กฎหมายกําหนด 

                     ทั "งนี " ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที เกี ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมลูทั "งหมด หรือบางส่วนเกี ยวกับลกูค้า ฐานะ
สญัญาซื "อขาย บญัชี รายการซื "อขาย และ/หรือข้อมลูเกี ยวกบัการซื "อขายของลกูค้าที บริษัท ได้เก็บรักษาไว้ในทกุรูปแบบซึ งรวมถึงแต่ไ ม่
จํากัดเพียงเอกสาร สื อบันทึกเสียง และ/หรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้กับคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หน่วยงานราชการ ตลาด
หลกัทรัพย์ สํานักหกับญัชี หรือหน่วยงานอื นใดที เกี ยวข้อง ที ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของ
บริษัท และเพื อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที เกี ยวข้องและคําสั งศาลได้ ซึ งรวมถึงการตรวจสอบข้อมลูของลูกค้า ของบริษัท และการ
ปฏิบติัตามกฎหมายเกี ยวกับข้อมลูเครดิต และกฎหมายเกี ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ตลอดจนยินยอมให้บริษัท 
และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท ตรวจสอบข้อมลูที เกี ยวข้องกับลูกค้า และรับหรือแลกเปลี ยนข้อมลูที เกี ยวกับลูกค้า รวมถึงการขอ
รายงานเกี ยวกับข้อมลูเครดิตและเอกสารอ้างอิงอื น ๆ ที เกี ยวข้องจาก บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากัดและนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ  
ตามที บริษัทเห็นสมควร รวมทั "งการติดต่อแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ และ/หรือใช้ข้อมลูของลกูค้าเพื อวตัถปุระสงค์ทางการตรวจเครดิต การตลาด 
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และการบริการ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดข้อมลูดงักลา่ว ระหวา่งบริษัทในเครือ ได้ไม่วา่ ณ เวลาใด ๆ ภายหลงัจากที!ลกูค้าได้ลงนามใน
สญัญานี " โดยลกูค้าจะไมเ่พิกถอนการให้ความยินยอมแตอ่ย่างใด 

 8.24 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทงดให้บริการเป็นนายหน้าซื "อขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับลกูค้าเป็นการชั!วคราว ปิดบญัชีซื "อขาย จํากัดการซื "อขาย  และ
ดําเนินการอื!นใดเกี!ยวกับการซื "อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั "งนี " เพื!อให้เป็นไปตามคําสั!งของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ สํานกัหกับญัชี หรือสํานกังาน ในกรณีที!ปรากฏข้อเท็จจริงดงันี " 

  (1)  การซื "อขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของลกูค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบตอ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื "อขายหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
หรือทําให้หรือน่าจะทําให้ราคาของหลกัทรัพย์จดทะเบียนไมต่รงตอ่สภาพปกติของตลาด 

  (2) ลกูค้ามีพฤติกรรมการซื "อขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนที!ไมเ่หมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  (3)  ลกูค้าไม่ดําเนินการแจ้ง จัดหาข้อมลู หรือจดัทําคําชี "แจงตาม (ข้อ 8.23) หรือให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดใน
สาระสําคญั 

 8.25 ลกูค้าตกลงว่าบริษัทไม่จําเป็นต้องจดัให้มีระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือระบบซื "อขาย ที!สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดย
ลกูค้าตกลงจะไมเ่รียกร้องความเสียหายใดๆ ที!เกิดขึ "น หากระบบดงักลา่วไมส่ามารถใช้งานได้จากบริษัท 

 8.26 หากลกูค้าประสงค์ที!จะขอสําเนาสญัญาฉบบันี " สามารถติดตอ่ขอได้ที!บริษัท 

 

  ลกูค้าได้อา่นและเข้าใจข้อความในสญัญานี "โดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื!อไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยาน 

 

 

 

 

 

                                           
( )      ( ) 

ลายมือชื!อลกูค้า และตราประทบัในกรณีนิติบคุคล  บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

 

 

 

 

 

                                           
( )   ( ) 

พยาน  พยาน 
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หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล 

 

        วนัที! ........................................................ 
 

ข้าพเจ้า............................................................................เลขที!บตัรประจําตวัประชาชน……….................................................... 

ยินยอมเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของข้าพเจ้าให้กบับริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทสิโก้* และบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทสิโก้** 

รวมทั "งให้รับหรือแลกเปลี!ยนข้อมูลของข้าพเจ้า ระหว่างบริษัทดงักล่าวเพื!อวตัถุประสงค์ทางการตลาด การแนะนําผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์และบริการ รวมทั "งการวิเคราะห์ข้อมลูในการดําเนินธุรกิจ จนกว่า

ข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิก 

  ยินยอม 

  ไม่ยินยอม เฉพาะบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทสิโก้ 

  ไม่ยินยอม  

 

 ……........................................................ผู้ขอใช้บริการ 

 

* บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่    

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ บมจ.ธนาคารทิสโก้/ บล.ทิสโก้/ บลจ.ทิสโก้/ บจก.ทิสโก้ อินชวัรันส์ โซลชูั!น/ บจก.ทิสโก้ อินฟอร์เมชั!นเทคโนโลยี/ 

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.เจนเนอราลี! ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)/ บมจ.เจนเนอราลี! ประกันภยั (ไทยแลนด์)/ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย/ 

บมจ.เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต/ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย)/ บมจ.ชบับ์ ไลฟ์ แอสชวัรันซ์/ บมจ.ชบับ์สามคัคีประกนัภยั  

 

 

 

  

 

 

ทา่นสามารถตรวจสอบเกี!ยวกบัการยินยอมเปิดเผยข้อมลูและช่องทางยกเลิกการให้ความยินยอมได้ที! www.tisco.co.th        
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áºº»ÃÐàÁÔ¹ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õ àËÁÒÐÊÁ (Suitability Assessment)

  !"#$%&'() "#*)"+,-                     

 For Official Use Only

¡ÒÃ·íÒáºº»ÃÐàÁÔ¹ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§©º Ñº¹Õ !" à¾× ÍãËé·èÒ¹·ÃÒºÃÐ´ Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§·Õ  àËÁÒÐÊÁ¡ Ñºµ¹àÍ§" áÅÐà¾× ÍãËéºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ¡ÒÃà§ Ô¹·ÔÊâ¡é ãªé à»ç¹¢éÍÁÙÅ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃãËé¤íÒá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õ àËÁÒÐÊÁ¡Ñº
ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§¢Í§·èÒ¹ ´Ñ§¹Ñ!¹"¢ÍãËé·èÒ¹àÅ×Í¡¤íÒµÍº·Õ ¤Ô´ÇèÒàËÁÒÐÊÁ¡ Ñº·èÒ¹ÁÒ¡·Õ ÊØ´"áÅÐµÍº¤íÒ¶ÒÁãËé¤Ãº¶éÇ¹·Ø¡¢éÍ

ª× Í-¹ÒÁÊ¡ØÅ!..................................��������.....................................���..................  àÅ¢»ÃÐ í̈ÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹............................................................

¹éÍÂ¡Ç èÒ"14"¤Ðá¹¹

14-19"¤Ðá¹¹

20-25"¤Ðá¹¹

26-31"¤Ðá¹¹

32"¤Ðá¹¹¢Ö !¹ä»

ÊèÇ¹·Õ  !1 ÊíÒËÃ Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹·Ñ  Çä»
1.  »Ñ¨ Ø̈º Ñ¹·èÒ¹ÍÒÂ Ø
 (1)  ÁÒ¡¡ÇèÒËÃ×Íà·èÒ¡Ñº  60  »Õ   (2)  45 - 59  »Õ  
 (3)  35 - 44 »Õ  (4)  ¹éÍÂ¡ÇèÒ  35 »Õ

2. ÁÙÅ¤èÒà§Ô¹ÍÍÁáÅÐËÅ Ñ¡·ÃÑ¾Âì·Õ ÁÕäÇéà¾× ÍÅ§·Ø¹ (ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì ËÁÒÂ¶Ö§ 

¾Ñ¹¸ºÑµÃÃ Ñ°ºÒÅ ËÃ×Íµ Ñ  ÇáÅ¡à§Ô¹ ËÃ×ÍËØ é¹¡Ùé ËÃ×ÍËØ é¹ ËÃ×Í¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ËÃ×ÍµÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹ ì̧)
 (1) µí!Ò¡ÇèÒ 1 ÅéÒ¹ºÒ·     (2) 1 ÅéÒ¹ºÒ· - 3 ÅéÒ¹ºÒ·     (3) ÊÙ§¡ÇèÒ 3 ÅéÒ¹ºÒ·

3. ÊÑ́ ÊèÇ¹à§Ô¹ÍÍÁáÅÐËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì·Õ  ÁÕäÇéà¾× ÍÅ§·Ø¹!àÁ× Íà·ÕÂº¡ Ñº·Ã Ñ¾ÂìÊÔ¹¢Í§·èÒ¹
 (1) ÁÒ¡¡ÇèÒÃéÍÂÅÐ 60 (2) ÃéÍÂÅÐ 30 - 60

 (3) ÁÒ¡¡ÇèÒÃéÍÂÅÐ 10 � 30   (4) µí!Ò¡ÇèÒÃéÍÂÅÐ 10

4. »ÃÐÊº¡ÒÃ³ì¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì¢Í§·èÒ¹ (ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì ËÁÒÂ¶Ö§ 

¾Ñ¹¸ºÑµÃÃ Ñ°ºÒÅ ËÃ×Íµ Ñ  ÇáÅ¡à§Ô¹ ËÃ×ÍËØ é¹¡Ùé ËÃ×ÍËØ é¹ ËÃ×Í¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ËÃ×ÍµÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹ ì̧)
 (1) äÁèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìàÅÂ           (2) ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì¹éÍÂ¡ÇèÒ 1 »Õ
 (3) ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìÃÐËÇèÒ§ 1 - 5 »Õ        (4) ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìÁÒ¡¡ÇèÒ 5 »Õ

5.!·èÒ¹µéÍ§¡ÒÃÃÒÂä é́¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ÊèÇ¹¹Õ" à¾× Íà»ç ¹¤èÒãªé è̈ÒÂ»ÃÐ¨íÒËÃ×ÍäÁè
 (1) µéÍ§¡ÒÃÁÒ¡     (2) µéÍ§¡ÒÃàÅ ç¡¹éÍÂ    (3) äÁèµéÍ§¡ÒÃà¾ÃÒÐÁ ÕÃÒÂä é́»ÃÐ̈ íÒÍÂÙèáÅ éÇ  

6. ·èÒ¹¤Ô´ÇèÒ·èÒ¹¨ÐÂÍÁÃ Ñº¼Å¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹à§Ô¹Å§·Ø¹ä é́ÁÒ¡
à¾ÕÂ§ã´
 (1) µí!Ò¡ÇèÒ 10 % (2) ÃéÍÂÅÐ 10 ¶Ö§ 20

 (3) ÃéÍÂÅÐ 20 ¶Ö§ 50 (4) ÁÒ¡¡ÇèÒ 50

7. ·èÒ¹ÃÙé¨ Ñ¡µÃÒÊÒÃà¡Õ  ÂÇ¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹ÍÐäÃºéÒ§
 (1) à§Ô¹½Ò¡
 (2) à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ ¾Ñ¹¸º ÑµÃ µÑ "ÇáÅ¡à§Ô¹ ËØé¹¡Ùé ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ
 (3) à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ ¾Ñ¹¸º ÑµÃ µÑ "ÇáÅ¡à§Ô¹ ËØé¹¡Ùé ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ËØ é¹ÊÒÁÑ
 (4) à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ ¾Ñ¹¸º ÑµÃ µÑ "ÇáÅ¡à§Ô¹ ËØé¹¡Ùé ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ ËØ é¹ÊÒÁÑ ·Í§¤íÒ ¹í#ÒÁÑ¹ 
      Í¹Ø¾Ñ¹¸ì      

8. ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õ ·èÒ¹¤Ò´ÇèÒ¨ÐäÁè¨ íÒà»ç ¹µéÍ§ãªéà§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ÊèÇ¹¹Õ"
 (1) ¹éÍÂ¡ÇèÒ 1 »Õ        (2) 1 - 3 »Õ             (3) 3 - 7 »Õ            (4) ÁÒ¡¡ÇèÒ 7 »Õ 

1

1-4

1-5

1-7

1-8

àÊÕ Â§µí Ò

àÊÕ Â§»Ò¹¡ÅÒ§¤èÍ¹¢é Ò§µí Ò

àÊÕ Â§»Ò¹¡ÅÒ§¤èÍ¹¢é Ò§Ê Ù§

àÊÕ Â§ÊÙ§

àÊÕ Â§ÊÙ§ÁÒ¡

ÃÐ Ñ́º¤Ðá¹¹ ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§¡Í§·Ø¹ »ÃÐàÀ·¹Ñ¡Å§·Ø¹

Å§ª× Í... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ........ ...... .... à̈ é ÒË¹éÒ·Õ ºÃÔÉÑ·            

"ÇÑ¹·Õ " ""... ...... ..... ..... ../... ..... ...... ..... ..... ..../. ..... ..... ...... ..... ...... .            

"""ÃÇÁ""            """ """""" """"" """"¤Ðá¹¹

9. ¤ÇÒÁàÊÕ Â§¢Í§¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õ  ·èÒ¹ÂÍÁÃÑºä é́
(¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ËÅ Ñ¡·ÃÑ¾Â ì·Õ  ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ  Â§ÊÙ§!ÁÑ¡ãËé¼ÅµÍºá·¹ÊÙ§ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ!áµè
¤ÇÒÁ¼ Ñ¹¼Ç¹¢Í§ÃÒ¤Ò!ÍÒ¨·íÒãËéà¡Ô´¼Å¢Ò´·Ø¹ã¹ÃÐÂÐÊ Ñ"¹ä é́) 
(1) Ã Ñº¤ÇÒÁàÊÕ!Â§äÁ èä´é µéÍ§¡ÒÃ¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õ !»ÅÍ´ÀÑÂ ÊÃéÒ§ÃÒÂä´é»ÃÐ í̈Ò  

     áÁé¼ÅµÍºá·¹¨Ðµí!Ò
(2) Ã Ñº¤ÇÒÁàÊÕ!Â§ä´ é¾Í¤ÇÃ à¾×!Íà¾Ô!ÁâÍ¡ÒÊ· Õ!¨Ðä é́Ã Ñº¼ÅµÍºá·¹·Õ!Ê Ù§¢Ö #¹ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ
(3) Ã Ñº¤ÇÒÁàÊÕ!Â§ä´ éÊÙ§ à¾×!Íà¾Ô!ÁâÍ¡ÒÊ· Õ!¨Ðä é́Ã Ñº¼ÅµÍºá·¹·Õ !ÊÙ§¡ÇèÒã¹ÃÐÂÐÂÒÇ   
(4) Ã Ñº¤ÇÒÁàÊÕ!Â§ä´ éÊÙ§ÁÒ¡ à¾×!ÍÊÃ éÒ§âÍ¡ÒÊ·Õ!¨Ðä´éÃÑº¼ÅµÍºá·¹· Õ!ÊÙ§ÊØ´ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ

ÊèÇ¹·Õ  !2 ÊíÒËÃ Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹µÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾ Ñ¹ ì̧
¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹µÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾ Ñ¹ ì̧ ËÒ¡¡ÒÃÅ§·Ø¹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃ ç̈   ·èÒ¹¨Ðä é́ÃÑº
¼ÅµÍºá·¹ã¹ÍÑµÃÒ·Õ  ÊÙ§ÁÒ¡ áµèËÒ¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ÅéÁàËÅÇ!·èÒ¹ÍÒ¨¨ÐÊ Ùà§Ô¹
Å§·Ø¹·Ñ "§ËÁ´áÅÐÍÒ¨µéÍ§Å§à§Ô¹ª´àªÂà¾Ô  ÁºÒ§ÊèÇ¹  ·èÒ¹ÂÍÁÃÑºä é́à¾ÕÂ§ã´
         äÁèä´é                     ä é́ºéÒ§                         ä é́ 

ÊèÇ¹·Õ  !3 ÊíÒËÃ Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹µèÒ§»ÃÐà·È
¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¤ÇÒÁàÊÕ Â§ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅéÇ  ·èÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕ Â§
é́Ò¹ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ Â¹ä é́à¾ÕÂ§ã´       

         äÁèä´é                     ä é́ºéÒ§                         ä é́ 

ÊèÇ¹·Õ  !4!¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁà¢éÒã¨à¡Õ ÂÇ¡Ñº¼ÅÔµÀÑ³±ì·Õ  ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ Â§ÊÙ§ËÃ×ÍÁÕ
¤ÇÒÁ«Ñº«éÍ¹
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·Õ · èÒ¹ÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ!/ ãº»ÃÐ¡ÒÈÇÔªÒªÕ¾·Õ ·èÒ¹ä é́Ã Ñº!(àªè¹!¡ÒÃà§Ô¹!
¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃ!¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ Â§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ / CFA CISA CFP!à»ç¹µé¹)

        äÁèà¡Õ !ÂÇ¢éÍ§¡Ñº¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃÅ§·Ø¹            à¡Õ !ÂÇ¢éÍ§¡Ñº¡ÒÃà§ Ô¹¡ÒÃÅ§·Ø¹

Å Ñ¡É³Ð§Ò¹·Õ  ·èÒ¹à¤Â·íÒËÃ×Í·íÒÍÂÙèã¹»Ñ¨ Ø̈º Ñ¹à¡Õ ÂÇ¢éÍ§¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹µÅÒ´
·Ø¹ËÃ×ÍäÁè!(àªè¹!¼Ùé¨ Ñ́ ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹!¹Ñ¡ÇÔ à¤ÃÒÐËìËÅÑ¡·Ã Ñ¾Âì!ÇÒ³Ôª¸¹Ò¡Ã!à»ç ¹µé¹)

        äÁèà¡Õ !ÂÇ¢éÍ§            à¡Õ !ÂÇ¢éÍ§

·èÒ¹ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¼ÅÔµÀÑ³±ì·Õ  ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ Â§ÊÙ§ËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁ« Ñº«éÍ¹!!
àªè¹!!¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¹í "ÒÁ Ñ¹!, ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÊÑÒ«×"Í¢ÒÂÅèÇ§Ë¹éÒ
áºº«Ñº«éÍ¹!,  Hedge  Fund  , ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕ¡ÒÃ è̈ÒÂ¼ÅµÍºá·¹â´ÂÇÔ Õ̧
¤íÒ¹Ç³¼ÅµÍºá·¹¼Ñ¹á»Ãä»µÒÁÊÙµÃ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
        äÁèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì¡ÒÃÅ§·Ø¹              ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì¡ÒÃÅ§·Ø¹

!!Å§ª× Í!................................................................................................ ¼ÙéÅ§·Ø¹                        ÇÑ¹·Õ ¡ÃÍ¡¢éÍÁÙÅ!!.................../..................../.....................

à§× Í¹ä¢áÅÐ¢éÍµ¡Å§

·  ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Ö !¹ÍÂÙè¡ Ñº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§·èÒ¹«Ö §äÁè¼ Ù¡¾Ñ¹¡Ñº¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¢Í§·èÒ¹" áÅÐÍÒ¨ÁÔä é́ à»ç¹ä»µÒÁÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§¢Í§¡ÒÃÅ§·Ø¹µÒÁáºº»ÃÐàÁÔ¹¹Õ !" áÅÐ·èÒ¹ÂÔ¹ÂÍÁÃÑº"
¤ÇÒÁàÊÕ Â§·Õ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡Ã³Õ·Õ ·èÒ¹µÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹ã¹ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§·Õ ÊÙ§¡Ç èÒÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§¢Í§¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¶×ÍÇèÒ·èÒ¹µ¡Å§ÂÔ¹ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁàÊÕ Â§¢Í§
¡ÒÃÅ§·Ø¹¹Ñ !¹àÍ§"·èÒ¹ÂÍÁÃÑºÇèÒ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§·èÒ¹ÍÒ¨äÁèà»ç¹ä»µÒÁ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹áÅÐÍÒ¨äÁèá¹è¹Í¹áÅÐÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕ Â¹á»Å§ä»¨Ò¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ä é́

·  ¡ÒÃãËé¢éÍÁÙÅ·Õ ¶Ù¡µéÍ§µÃ§µèÍ¤ÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§áÅÐà»ç¹»Ñ¨ Ø̈º Ñ¹"¨Ðà»ç ¹»ÃÐâÂª¹ìµèÍ¤íÒá¹Ð¹íÒ·Õ ·èÒ¹¨Ðä é́ÃÑº

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§¢Í§ÅÙ¡¤éÒ

1

2

3

4

5

PI-EC-13-001(T)(1-19)àÅ¢·ÐàºÕÂ¹¼Ùé¶× ÍË¹èÇÂÅ§· Ø¹(à©¾ÒÐÅÙ¡¤éÒ¡Í§· Ø¹ÃÇÁ)  ... ...... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ..... .           

ºÃÔÉÑ·���������������..."ÊÒ¢Ò�����������..

ÊíÒËÃÑºÅÙ¡¤éÒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò



¡ÅØèÁ ¤Ðá¹¹
»ÃÐàÀ·¹Ñ¡Å§·Ø¹

áÅÐÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§
»ÃÐàÀ·µÃÒÊÒÃ·Õ ÊÒÁÒÃ¶Å§·Ø¹ä é́ !

áÅÐ·Ò§àÅ×Í¡à¾× Í¡ÒÃÅ§·Ø¹
¤íÒÍ¸ÔºÒÂÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§¢Í§¡Í§·Ø¹ÃÇÁ

1 ¹éÍÂ¡Ç èÒ"14 ¹Ñ¡Å§·Ø¹»ÃÐàÀ·àÊÕ Â§µí Ò": 
µéÍ§¡ÒÃ¼ÅµÍºá·¹ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃ½Ò¡
à§Ô¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃàÅç¡¹éÍÂ"äÁèµé Í§¡ÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ Â§áÅÐÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì¡ÒÃ
Å§·Ø¹ã¹ÃÐÂÐÊÑ !¹æ

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1 

·  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1 

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !áÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ´ Ñº¤ÇÒÁ
àÊÕ Â§"2-8"äÁèà¡Ô¹"20% ¢Í§à§Ô¹Å§·Ø¹
·Ñ !§ËÁ´

¡Í§·Ø¹ÃÇÁµÅÒ à́§Ô¹à©¾ÒÐã¹»ÃÐà·È
¹âÂºÒÂÅ§·Ø¹à©¾ÒÐã¹»ÃÐà·È"â´ÂÅ§·Ø¹ã¹ËÃ×ÍÁÕäÇé «Ö  §à§Ô¹½Ò¡ËÃ×ÍµÃÒÊÒÃ
Ë¹Õ !"ËÃ×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìËÃ×Í·ÃÑ¾ÂìÊÔ¹Í× ¹"ËÃ×Í¡ÒÃËÒ´Í¡¼ÅÍ× ¹µÒÁ· Õ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
¡íÒË¹´"«Ö §ÁÕ¡íÒË¹´ªíÒÃÐ¤×¹àÁ × Í·Ç§¶ÒÁ"ËÃ× Í̈ Ð¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ¤×¹â´Â
µÃÒÊÒÃ¹ Õ !ËÅ Ñ¡·ÃÑ¾ÂìáÅÐÊ ÑÒ Ñ́§¡ÅèÒÇµéÍ§ÁÕÍÒÂ ØÊÑÒ¤§àËÅ×ÍäÁèà¡Ô¹"397 

ÇÑ¹"¹ Ñºáµ èÇÑ¹·Õ Å§·Ø¹ã¹·ÃÑ¾ÂìÊÔ¹ËÃ×Íà¢éÒ·íÒÊÑÒ¹Ñ !¹"¡Í§· Ø¹»ÃÐàÀ·¹Õ !Á Õ
Portfolio Duration ã¹¢³Ðã´¢³ÐË¹Ö §"äÁ èà¡Ô¹"3 à́ ×Í¹

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§

¤íÒÍ¸ÔºÒÂÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§¢Í§µÃÒÊÒÃË¹Õ "

-"µÃÒÊÒÃË¹Õ !ÀÒ¤ÃÑ°"ÍÒÂØ¤§àËÅ×ÍäÁèà¡Ô¹"1 »Õ

2 14-19 ¹Ñ¡Å§·Ø¹»ÃÐàÀ·àÊÕ Â§»Ò¹¡ÅÒ§
¤èÍ¹¢éÒ§µí Ò:
ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕ Â§ä é́¹ éÍÂ"à¹é¹»¡»é Í§
à§Ô¹Å§·Ø¹"â´ÂÁØè§ËÇ Ñ§ÃÒÂä é́
ÊÁí ÒàÊÁÍ¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1-4  

·  µÃÒÊÒÃ· Ø¹ä é́ºÒ§ÊèÇ¹
·  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1-4 

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !áÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ´ Ñº
 ¤ÇÒÁàÊÕ Â§"5-8 äÁèà¡Ô¹"20% ¢Í§à§Ô¹
"Å§·Ø¹·Ñ !§ËÁ´

¡Í§·Ø¹ÃÇÁµÅÒ à́§Ô¹
ÁÕ¹âÂºÒÂÅ§·Ø¹ã¹µèÒ§»ÃÐà·ÈºÒ§ÊèÇ¹"áµèäÁèà¡Ô¹Ãé ÍÂÅÐ"50 â´ÂÅ§·Ø¹ã¹ËÃ×ÍÁÕäÇé
«Ö §à§Ô¹½Ò¡ËÃ×ÍµÃÒÊÒÃË¹Õ !"ËÃ×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìËÃ× Í·ÃÑ¾ÂìÊÔ¹Í× ¹"ËÃ×Í¡ÒÃËÒ´Í¡¼ÅÍ× ¹
µÒÁ· Õ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡íÒË¹´"«Ö §Á Õ¡íÒË¹´ªíÒÃÐ¤×¹àÁ× Í·Ç§¶ÒÁ"ËÃ×Í¨Ð¤Ãº¡íÒË¹´ªíÒÃÐ
¤×¹â´ÂµÃÒÊÒÃ¹Õ !"ËÅ Ñ¡·ÃÑ¾ÂìáÅÐÊ ÑÒ Ñ́§¡ÅèÒÇµéÍ§ÁÕÍÒÂ ØÊ ÑÒ¤§àËÅ×ÍäÁèà¡Ô¹"
397 ÇÑ¹"¹ Ñºáµ èÇÑ¹·Õ Å§·Ø¹ã¹·ÃÑ¾ÂìÊÔ¹ËÃ×Íà¢éÒ·íÒÊÑÒ¹Ñ !¹"¡Í§· Ø¹»ÃÐàÀ·¹Õ !Á Õ"
Portfolio Duration ã¹¢³Ðã´¢³ÐË¹Ö §"äÁ èà¡Ô¹"3 à́ ×Í¹

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¾Ñ¹¸ºÑµÃÃÑ°ºÒÅ
ÁÕ¹âÂºÒÂà¹é¹Å§·Ø¹ã¹¾ Ñ¹¸ºÑµÃÃÑ°ºÒÅà©ÅÕ ÂÃÍº»ÕºÑªÕäÁ è¹é ÍÂ¡ÇèÒÃé ÍÂÅÐ"80 

¢Í§"NAV

¡Í§·Ø¹ÃÇÁµÃÒÊÒÃË¹Õ "
ÁÕ¹âÂºÒÂÅ§·Ø¹ã¹µÃÒÊÒÃË¹Õ !· Ñ Çä»

3 20-25 ¹Ñ¡Å§·Ø¹»ÃÐàÀ·àÊÕ Â§»Ò¹
¡ÅÒ§¤èÍ¹¢ éÒ§ÊÙ§": 
ÊÒÁÒÃ¶ÂÍÁÃÑºÁÙÅ¤èÒ¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õ 
Å´Å§à»ç¹¤ÃÑ !§¤ÃÒÇä é́

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1-5  

·  µÃÒÊÒÃ· Ø¹ä é́»Ò¹¡ÅÒ§
·  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1-5 

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !áÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ´ Ñº
¤ÇÒÁàÊÕ Â§"6-8 äÁèà¡Ô¹"20% ¢Í§à§Ô¹
Å§·Ø¹·Ñ !§ËÁ´

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ¼ÊÁ
ÁÕ¹âÂºÒÂä é́· Ñ!§µÃÒÊÒÃ·Ø¹áÅÐµÃÒÊÒÃË¹ Õ !"â´ÂµÃÒÊÒÃ· Ø¹"³"¢³Ðã´
¢³ÐË¹Ö §¹éÍÂ¡Ç èÒÃé ÍÂÅÐ"65 ¢Í§"NAV

4 26-31 ¹Ñ¡Å§·Ø¹»ÃÐàÀ·àÊÕ Â§ÊÙ§": 
ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁàÊÕ Â§ÊÙ§ä é́"ÃÑº¤ÇÒÁ
¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§µÅÒ´ä é́"áÅÐ
ÊÒÁÒÃ¶ÂÍÁÃÑº¡ÒÃ¢Ò´·Ø¹ä é́ "
â´ÂÁØè§ËÇ Ñ§¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§à§Ô¹
Å§·Ø¹áÅÐ¼ÅµÍºá·¹ã¹ÃÐÂÐ
ÂÒÇ

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1-7 

·  µÃÒÊÒÃ· Ø¹ä é́¤èÍ¹¢é Ò§ÁÒ¡
·  µÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹ ì̧ä é́ºÒ§ÊèÇ¹
·  ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1-7 

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !áÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ´ Ñº
¤ÇÒÁàÊÕ Â§"8 äÁèà¡Ô¹"20% ¢Í§à§Ô¹
Å§·Ø¹·Ñ !§ËÁ´

¡Í§·Ø¹ÃÇÁµÃÒÊÒÃ·Ø¹
ÁÕ¹âÂºÒÂÅ§·Ø¹ã¹µÃÒÊÒÃ·Ø¹à»ç¹ËÅÑ¡"â´Âà©ÅÕ ÂÃÍº»ÕºÑªÕäÁ è¹éÍÂ¡ÇèÒÃé ÍÂÅÐ"
65 ¢Í§"NAV

¡Í§·Ø¹ÃÇÁËÁÇ´ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÁÕ¹âÂºÒÂÁ Øè§Å§·Ø¹â´Âà©¾ÒÐà¨ÒÐ §̈ã¹µÃÒÊÒÃ· Ø¹à¾ÕÂ§ºÒ§ËÁÇ´â´Âà©ÅÕ ÂÃÍº
ÃÐÂÐàÇÅÒºÑªÕäÁè¹éÍÂ¡ÇèÒÃé ÍÂÅÐ"80 ¢Í§"NAV

5 µÑ !§áµè"32

"¢Ö !¹ä»
¹Ñ¡Å§·Ø¹»ÃÐàÀ·àÊÕ Â§ÊÙ§ÁÒ¡":
µéÍ§¡ÒÃä é́ÃÑºâÍ¡ÒÊ·Õ ¨Ð
ä é́ ÃÑº¼ÅµÍºá·¹ÊÙ§"áÁé¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ
àÊÕ Â§ÊÙ§áÅÐÂÍÁÃÑº¡ÒÃ¢Ò´·Ø¹ä é́
ã¹ÃÐ Ñ́ºÊ Ù§¾Í¤ÇÃ

·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1-8 

·  µÃÒÊÒÃ· Ø¹
·  µÃÒÊÒÃÍ¹Ø¾Ñ¹ ì̧ä é́ºÒ§ÊèÇ¹
·  µÃÒÊÒÃË¹Õ !áÅÐ¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕÃÐ´ Ñº

¤ÇÒÁàÊÕ Â§"1-8 

¡Í§·Ø¹ÃÇÁ·Õ ÁÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹·ÃÑ¾ÂìÊ Ô¹·Ò§àÅ ×Í¡
ÁÕ¹âÂºÒÂÅ§·Ø¹ã¹·ÃÑ¾ÂìÊÔ¹·Õ à»ç¹·Ò§àÅ×Í¡ãËÁ èã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ËÃ×ÍÁÕâ¤Ã§ÊÃé Ò§«Ñº«éÍ¹
à¢é Òã¨ÂÒ¡"àªè¹"Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ·Õ äÁèãªèà¾× Í"
Hedging «Ö §ÃÇÁ¶Ö§µÃÒÊÒÃ·Õ Á ÕÅÑ¡É³Ð¢Í§ÊÑÒ«× !Í¢ÒÂÅèÇ§Ë¹éÒá½§· Õ äÁè¤Øé Á¤ÃÍ§
à§Ô¹µé¹

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì !1

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì !2

- µÃÒÊÒÃË¹Õ !ÀÒ¤ÃÑ°"ÍÒÂØ¤§àËÅ×Íµ Ñ!§áµè"1-5 »Õ

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì !3

- ËØé¹¡Ùé ·Õ ÁÕÍÑ¹ Ñ́º¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×ÍµÑ !§áµè"AA- ¢Ö !¹ä»·Õ ÍÒÂ Ø¤§àËÅ×ÍäÁèà¡Ô¹"1 »Õ

- µÃÒÊÒÃË¹Õ !ÀÒ¤ÃÑ°"ÍÒÂØ¤§àËÅ×ÍÁÒ¡¡ÇèÒ"5 »Õ

- µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÍÑ¹´ Ñº¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×Íµ Ñ!§áµè"AA- ¢Ö !¹ä» ·Õ ÍÒÂØ¤§àËÅ×Í
µÑ !§áµè"1-5 »Õ
- µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÍÑ¹´ Ñº¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×Íµ Ñ!§áµè"A+/A/A- ""·Õ ÁÕÍÒÂØ¤§àËÅ×Í
äÁèà¡Ô¹"1 »Õ

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì !4
- µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÍÑ¹´ Ñº¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×Í"µ Ñ!§áµè"AA- ¢Ö !¹ä»"·Õ ÍÒÂ Ø¤§àËÅ×Í
ÁÒ¡¡ÇèÒ"5 »Õ
- µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÍÑ¹´ Ñº¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×Í"A+/A/A- ·Õ ÍÒÂØ¤§àËÅ×ÍµÑ !§áµè"1 »Õ¢Ö !¹ä»
- µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ÁÕÍÑ¹´ Ñº¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×Í BBB+/BBB/BBB-

- ËØé¹¡Ùé Í¹Ø¾Ñ¹ ì̧ËÃ×ÍË Øé ¹¡Ùé·Õ ÁÕà§×  Í¹ä¢«Ñº«éÍ¹·Õ ÁÕ"Underlying à»ç¹
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì/ Ñ́ª¹ÕËØé¹ËÃ×ÍµÃÒÊÒÃË¹Õ !/ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕ !ÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È·Õ 
á¾ÃèËÅÒÂáÅÐÁ Õ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹à§Ô¹µé¹äÁèµí Ò¡ÇèÒ 100%

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì !5
- µÃÒÊÒÃ¡Ö §Ë¹Õ !¡Ö §· Ø¹"(Hybrid Bond)

- µÃÒÊÒÃË¹Õ !·Õ ãËéÊÔ· Ô̧ ¼ Ùé ÍÍ¡ä¶è¶Í¹¡èÍ¹¡íÒË¹´

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì !6

- µÃÒÊÒÃË¹Õ !àÍ¡ª¹· Õ ÁÕÍÑ¹´ Ñº¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×Íµí Ò¡ÇèÒ" Investment Grade 

(µÃÒÊÒÃ»ÃÐàÀ·"Non-Investment Grade)

- µÃÒÊÒÃË¹Õ !àÍ¡ª¹· Õ äÁèä é́Ã Ñº¡ÒÃ Ñ̈´ÍÑ¹ Ñ́º¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×Í

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì !8
- ËØé¹¡Ùé Í¹Ø¾Ñ¹ ì̧·Õ äÁèÁ Õ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹à§Ô¹µé¹ËÃ×Í»ÃÐ¡Ñ¹à§Ô¹µé¹µí Ò¡ÇèÒ"10%

- ËØé¹¡Ùé Í¹Ø¾Ñ¹ ì̧ËÃ×ÍË Øé ¹¡Ùé·Õ ÁÕà§×  Í¹ä¢«Ñº«éÍ¹·Õ ÁÕ"Underlying Í× ¹ã´¹Í¡àË¹ ×Í̈ Ò¡
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì/ Ñ́ª¹ÕËØé¹ËÃ×ÍµÃÒÊÒÃË¹Õ !/ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕ !ÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È·Õ á¾ÃèËÅÒÂ

ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì !7
-"ËØé¹¡Ùé é́ ÍÂÊÔ· Ô̧·Õ ÁÕÍÑ¹´ Ñº¤ÇÒÁ¹èÒàª× Í¶×Íµí Ò¡ÇèÒ"Investment Grade

-"ËØé¹¡Ùé é́ ÍÂÊÔ· Ô̧·Õ äÁèä é́ÃÑ º¡ÒÃ¨ Ñ́ ÍÑ¹ Ñ́º¤ÇÒÁ¹ èÒàª× Í¶×Í

¡Í§·Ø¹·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§!1

¡Í§·Ø¹·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§!2

¡Í§·Ø¹·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§!3

¡Í§·Ø¹·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§!4

¡Í§·Ø¹·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§!5

¡Í§·Ø¹·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§!6

¡Í§·Ø¹·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§!7

¡Í§·Ø¹·Õ ÁÕÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁàÊÕ Â§!8

- µÃÒÊÒÃà§Ô¹¡Í§·Ø¹"/ ËØé¹¡Ùé é́ ÍÂÊÔ· Ô̧·Õ ¹Ñºà»ç¹à§Ô¹¡Í§·Ø¹µÒÁ¢éÍ¡íÒË¹´¢Í§
¸¹Ò¤ÒÃáËè§»ÃÐà·Èä·Â

¤íÒÍ¸ÔºÒÂÃÐ´Ñº¤ÇÒÁàÊÕ Â§
¢Í§¡Í§·Ø¹ÊèÇ¹ºØ¤¤Å

Å§·Ø¹ã¹µÃÒÊÒÃË¹Õ !à· èÒ¹Ñ !¹

Å§·Ø¹ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂìàÊÕ Â§* 
äÁèà¡Ô¹"25%

Å§·Ø¹ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂìàÊÕ Â§* 
äÁèà¡Ô¹"50%

Å§·Ø¹ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂìàÊÕ Â§* 
äÁèà¡Ô¹"75%

Å§·Ø¹ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂìàÊÕ Â§* 
äÁèà¡Ô¹"100%

*ÊÔ¹·Ã Ñ¾Âì àÊÕ Â§!ËÁÒÂ¶Ö§!!µÃÒÊÒÃ·Ø¹!!Ë¹èÇÂÅ§·Ø¹¢Í§¡Í§· Ø¹ÃÇÁµèÒ§»ÃÐà·È!
·ÃÑ¾ÂìÊÔ ¹·Ò§àÅ×Í¡!ËÃ× Í·Ã Ñ¾ÂìÊÔ¹Í×  ¹µÒÁ·Õ  Ë¹èÇÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃ¡íÒË¹́µÑÇÍÂèÒ§¤íÒá¹Ð¹íÒàÃ× Í§¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ¡ÒÃÅ§·Ø¹

»ÃÐàÀ·
¼ÙéÅ§·Ø¹

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹

à§Ô¹½Ò¡áÅÐµÃÒÊÒÃË¹ Õ !
ÃÐÂÐÊÑ !¹

µÃÒÊÒÃË¹Õ !ÀÒ¤ÃÑ°
·Õ ÁÕÍÒÂØÁÒ¡¡ÇèÒ"1"»Õ

µÃÒÊÒÃË¹Õ !
ÀÒ¤àÍ¡ª¹ µÃÒÊÒÃ· Ø¹

¡ÒÃÅ§·Ø¹
·Ò§àÅ×Í¡**

àÊÕ Â§µí Ò

àÊÕ Â§»Ò¹¡ÅÒ§¤èÍ¹¢é Ò§Ê Ù§

àÊÕ Â§»Ò¹¡ÅÒ§¤èÍ¹¢é Ò§µí Ò

àÊÕ Â§ÊÙ§

àÊÕ Â§ÊÙ§ÁÒ¡

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%<30%

<20%

<10%

<10%

<5%<10%<20%

<20%

>60%

<40%

<50%

**ÃÇÁ¶Ö§!ÊÔ ¹¤ éÒâÀ¤ÀÑ³±ì!ÊÑÒ«×" Í¢ÒÂÅèÇ§Ë¹ éÒ PI-EC-13-001(T)(1-19)



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

สาํหรบัลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 

for Individual Customer 

                   CIF No.            เลขที!บญัชี/Account No. 

 

          ผูข้อเปิดบญัชี (คาํนําหน้า/ชื!อ/นามสกลุ)            สญัชาติ 

          Applicant Name (Title/Name/Surname)           Nationality(ies)  
               โปรดระบุทุกสญัชาตทิี �ท่านถอื /Please specify all nationalities that you hold. 
 

          บตัรประชาชนเลขที!                          หนังสือเดินทาง เลขที�                              
          ID Card No.                     Passport No.                   
  
 

 

โปรดเลือกทาํเครื�องหมายในช่องที�สอดคล้องกบัสถานะของท่าน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status
 

 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง 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 และหนึ!งในนั "นคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 

โปรดตอบ “ใช่ หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที!เป็นของสหรฐัอเมรกิา) 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 |   ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจาํตวัผู้มีถิ�นที�อยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (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” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจาํตวัผูม้ถีิ!นที!อยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของ
ทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัที!ทา่นกรอกและลงลายมอืชื!อในแบบฟอรม์นี" 

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที! ทา่นกรอกและลงลายมอืชื!อในแบบฟอรม์นี" 
 
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 |  ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่ในสหรฐัอเมริกาเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No  

      Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?                             
 
ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิ!นที!อยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจัจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิ!มเตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี"  
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” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทั !งสง่เอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 

3 |   ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนที�เป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No 

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 

 

       ท่านมีคาํสั �งทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํโดยอตัโนมติัจากบญัชีที�เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้1 ไปยงับญัชีในสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with TISCO Group
1
 to an account maintained in the U.S.?  

 
4 |   ท่านมีการมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจการลงลายมือชื�อแก่บคุคลที�มีที�อยู่ในสหรฐัอเมริกา เพื�อการใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบับญัชีที�เปิดไว้ 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?       

  

       ท่านมีที�อยู่เพื�อการติดต่อหรือดาํเนินการเกี�ยวกบับญัชีที�เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ แต่เพียงที�อยู่เดียว ซึ�งเป็นที�อยู่สาํหรบั                        ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 

รบัไปรษณียแ์ทนหรือที�อยู่สาํหรบัการส่งต่อ 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   เพื!อวตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี" “กลุ่มทิสโก้” ใหห้มายความรวมถงึ บรษิทั ทสิโก ้ไฟแนนเชยีล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน)  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้จาํกดั  บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั  
   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  
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บคุคลอเมริกนั / U.S. Person 

สถานะของลูกค้า  

Status of Customer
 

ส่วนที� � 
Part 1 

คาํถามเพิ�มเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

1 

3 

2 
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6 |   ท่านมีที�อยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือที�อยู่เพื�อการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีที�เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ใช่หรือไม่  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 เพื�อการติดต่อท่านหรือบคุคลอื�นที�เกี�ยวข้องกบับญัชีที�เปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มทิสโก้ 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 แตข่อ้มลูที!ใหต้ามแบบฟอรม์นี" หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ กลุม่ทสิ

โก ้มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวที!จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั "งหมดหรอืบางสว่น ตามที!กลุม่ทสิโก ้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. ทา่นตกลงที!จะแจง้ใหก้ลุม่ทสิโก ้ทราบและนําสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่กลุม่ทสิโก ้ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี!ยนแปลงอนัทาํใหข้อ้มลูของทา่นที!ระบุในแบบฟอรม์นี"ไมถู่กตอ้ง  
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 ในกรณทีี!ทา่นไมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ เกี!ยวกบัสถานะของทา่น กลุม่ทสิโก ้มสีทิธิ
ใชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวที!จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั "งหมดหรอืบางสว่น ตามที!กลุม่ทสิโก ้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 ที!ไมอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุม่ทสิโก ้ในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี"  
You hereby irrevocably authorize TISCO Group to:  

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัภายในกลุม่ทสิโก ้ เพื!อประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึ!งรวมถงึ หน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื!อลกูคา้ ที!อยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รื!อง FATCA 
(คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จาํนวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัช ี การจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัช ี รายการเคลื!อนไหวทางบญัช ี จาํนวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของ
ผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื!น ๆ ที!มอียูก่บักลุม่ทสิโก ้ ตลอดจนจาํนวนรายได ้ และขอ้มลูอื!น ๆ ที!เกี!ยวกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิที!อาจถูกรอ้งขอโดยบรษิทั
ภายในกลุม่ทสิโก ้หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึ!งรวมถงึ 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 เงนิไดท้ี!ทา่นไดร้บัจากหรอืผา่นกลุม่ทสิโก ้ในจาํนวนที!กําหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ!งรวมถงึ 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.  

 
หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูที!จาํเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูที!จาํเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุม่ทสิโก ้หรอืไมส่ามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมาย
ที!หา้มการรายงานขอ้มลูได ้กลุม่ทสิโก ้มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวที!จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั "งหมดหรอืบางสว่น ตามที!กลุม่ทสิโก ้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. 
 

 

          เพื!อความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซํ"าซอ้นของลกูคา้ในการนําสง่เอกสาร/ขอ้มลู/คาํยนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิตา่งๆที!เป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี!ผูร้บัเป็น
ตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย)เป็นรายๆไปรวมทั "งกรณทีี!ลกูคา้เปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆผา่นผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันี"ลกูคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบุิคคล)
ดงัตอ่ไปนี"ทั "งหมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ที!ลกูคา้ทาํธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีื"อขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื!นใด
ทั "งโดยตรงหรอืผา่นผูร้บั 2.ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื!น และผูเ้กี!ยวขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้, และ 3.สมาชกิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั, 4.ตวัแทน 
หรอืผูท้ี!เกี!ยวขอ้ง หรอืบรษิทัในเครอืของบุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทั "งหมด) ทั "งในปจัจุบนัและอนาคต มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู คาํยนืยนัและคาํยนิยอมใด ๆ เกี!ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู 
หรอืหกั ณ ที!จา่ย ตามเอกสารฉบบันี"และเอกสาร/ขอ้มลูที!อา้งถงึ (ซึ!งตอ่ไปนี"จะรวมเรยีกวา่ “เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งทั "งในและตา่งประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และ
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารก่อการรา้ย) เสมอืนหนี!งวา่ลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนั "น และไดใ้หค้าํยนืยนั/คาํยนิยอมกบับุคคลดงักลา่ว
ขา้งตน้ทุกราย และใหบุ้คคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทั "งในและตา่งประเทศและบุคคลที!เกี!ยวขอ้งทุกรายสามารถนําสง่ / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหวา่งกนัได ้ ไมว่า่จะอยู่
ในรปูสาํเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ 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. 
 
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้กาํหนดและเงื!อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบบันี"ซึ!งรวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธ์
ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพื!อเป็นหลกัฐานแห่งการนี" จงึไดล้งลายมอืชื!อไวเ้ป็นสาํคญั 

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.  
 

ลายมือชื�อผู้ขอเปิดบญัชี                    วนัที� 
Signature of Applicant        Date 
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การยืนยนัและการเปลี�ยนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ส่วนที� 2 
Part 2 

ส่วนที� 3 
Part 3 

5 

6 

การอนุญาตให้บคุคลที�สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี!  
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 

ส่วนที� 4 
Part 4 



หนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก
 

 เขยีนที�  

 วนัที� เดอืน พ.ศ.  

เรยีน  ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคาร (“ธนาคาร”) สาขา  

 ขา้พเจา้ เจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท  

บญัชธีนาคารเลขที�  ชื�อบญัช ี  

สถานที�ตดิต่อเลขที�_________ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต จงัหวดั โทร.  

มคีวามประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนี! และ/หรอืบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ใหแ้ก่  

บรษิทัหลกัทรพัย์ ทิสโก้ จํากดั (ต่อไปนี!เรยีกว่า “บรษิทั”) รวมถึงการหกัเงนิเพื�อฝากเข้าบญัชีซื!อขายหลกัทรพัย์ และ/หรอืบญัชีซื!อขาย
สญัญาซื!อขายล่วงหน้าทุกบญัช ี(“บญัชซีื!อขาย”) ที�ขา้พเจา้มกีบับรษิทั ตามจํานวนที�ปรากฏในระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที�ทางธนาคารได้รบัจากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนของบรษิทั และ/หรอื บุคคลอื�นใดที�ได้รบัแต่งตั !งหรอื
มอบหมายจากบรษิทัใหก้ระทําการแทน และนําเงนิดงักล่าวโอนเขา้บญัชขีองบรษิทั 

ทั !งนี! ข้าพเจ้าตกลงชําระค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการใช้บรกิารหกับญัชดีงักล่าว
ใหแ้ก่ธนาคารตามที�ธนาคารกําหนด โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากที�ระบุขา้งตน้ และ/หรอื บญัชเีงนิฝากอื�นใดของขา้พเจา้
ที�มอียูก่บัธนาคาร  

ในการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนี! และ/หรอื บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว หากปรากฎ
ในภายหลงัว่าจํานวนเงนิที�ระบุในคําสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันั !นไม่ถูกต้อง และธนาคารไดทํ้าการหกับญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามจํานวนที�
ปรากฏในคําสั �งเรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรยีกรอ้งเงนิจาํนวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง ทั !งนี! ขา้พเจา้ขอสละสทิธใินการ
เรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที�ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้า เพื�อชําระหนี!แก่บรษิัทตามจํานวนที�ปรากฏใน
ระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Data) ที�ธนาคารไดร้บัจากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนของบรษิทั และ/
หรอื บุคคลอื�นใดที�ได้รบัแต่งตั !งหรอืมอบหมายจากบรษิัทให้กระทําการแทน รวมถึงเงินค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
คา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ ซึ�งเกี�ยวกบัการใช้บรกิารหกับญัชดีงักล่าวที�หกัชําระใหแ้ก่ธนาคาร (ถา้ม)ี โดยขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงนิจากบญัชี
ของขา้พเจา้ได ้ต่อเมื�อเงนิในบญัชมีเีพยีงพอในการหกับญัชใีนขณะนั !นเท่านั !น และในการหกับญัชีเงนิฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงค์จะ
ให้ธนาคารแจ้งการหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก  และ/หรือ Statement ของ
ธนาคาร และ/ หรอืจากใบรบัเงนิ และ/หรอื ใบเสรจ็รบัเงนิของบรษิทั 

ในกรณีที�เอกสารหลกัฐาน เลขที�บญัชเีงนิฝากที�กล่าวในวรรคขา้งต้น ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดกต็าม ขา้พเจา้ตกลงให้
หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝากฉบบันี!คงมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชเีงนิฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงดงักล่าวไดด้ว้ยทุกประการ  

การใหห้กับญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้ ใหม้ผีลบงัคบัทนัทนีบัแต่วนัทําหนังสอืนี! และใหค้งมผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พกิถอน 
โดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัทราบ 

 ขอแสดงความนบัถอื 

 

 ลงชื�อ  ผูใ้หค้วามยนิยอม 

 ( ) 
 (ตามที�ใหไ้วกับัธนาคาร) 
 

รบัรองว่าผู้ให้ความยินยอมได้เปิดบญัชีซื อขายกบั
บริษทั 

 

ลงชื�อ  

      ( ) 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 

รบัรองความถกูต้องของบญัชีเงินฝากและลายมือชื!อผูใ้ห้ความยินยอม 

บมจ. ธนาคาร สาขา  

 ลงชื�อ  

  ( ) 
   ลายมอืชื�อผูร้บัมอบอํานาจสาขา 

BK-EM-15-005(1-18) 
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ÅÙ¡¤éÒ·Õ�µéÍ§¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìµèÒ§»ÃÐà·È¨ÐµéÍ§à»Ô ´ºÑªÕ Cash 

Balance «Ö�§à»ç ¹ºÑªÕáººà§Ô¹Ê´ â´ÂÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìä é́
µÒÁ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Õ�½Ò¡äÇéã¹ºÑªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· 

· ÅÙ¡¤éÒÁÕà§Ô¹Å§·Ø¹¢Ñ �¹µí�Ò µÒÁ·Õ�ºÃÔÉÑ·¡íÒË¹´  
· ÅÙ¡¤éÒ½Ò¡à§Ô¹ºÒ·à¢éÒºÑªÕ¸¹Ò¤ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ª×�ÍºÑªÕ  �ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì ·ÔÊâ¡é ¨íÒ¡Ñ´� ¼èÒ¹¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂì´Ñ§¹Õ � 

 

¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹ 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂã¹áµèÅÐµÅÒ´ 

¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

· ÅÙ¡¤éÒá é̈§¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹â´ÂÊè§ Pay-in Slip ¾ÃéÍÁÃÐºØª×�Í àÅ¢·Õ�ºÑªÕ«× �Í¢ÒÂ áÅÐÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì �à¾×�Í«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìã¹µèÒ§»ÃÐà·È                          
(TISCO Global Trade)� áÅÐá¿¡«ìÁÒ·Õ�ËÁÒÂàÅ¢ 02-633-6690 ËÃ×Í ÍÕàÁÅì etradeservices@tisco.co.th  

· ÅÙ¡¤éÒá é̈§¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹à¢éÒÁÒ¡èÍ¹àÇÅÒ #$:00 ¹. ¢Í§ÇÑ¹·Õ� T ÅÙ¡¤éÒ¨Ðä é́ÃÑºÇ§à§Ô¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ́ ä» (T+1)                                       
ËÒ¡á é̈§ËÅÑ§ #$:00 ¹. ÅÙ¡¤éÒ¨Ðä é́ÃÑºÇ§à§Ô¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂã¹ÇÑ¹·Õ� T+2 

· ºÃÔÉÑ··íÒ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÇ§à§Ô¹¨Ò¡ ¡Åµ.  

· ºÃÔÉÑ··íÒ¡ÒÃáÅ¡à§Ô¹ºÒ··Õ�ÅÙ¡¤éÒ½Ò¡à¢éÒÁÒà»ç ¹ USD áÅÐâÍ¹à§Ô¹ USD ´Ñ§¡ÅèÒÇÍÍ¡ä»ÂÑ§ºÑªÕºÃÔÉÑ·à¾×�ÍÅÙ¡¤éÒ·Õ�ÍÂÙèã¹µèÒ§»ÃÐà·È                             
¼èÒ¹¸¹Ò¤ÒÃ·Õ�ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ́ ä» 

· ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·Èà»ç ¹ä»µÒÁ·Õ�ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ 

 

 

  
 

»ÃÐà·È µÅÒ´ àÇÅÒ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂµÒÁàÇÅÒ 

ã¹»ÃÐà·È·Õ"«× �Í¢ÒÂ 

àÇÅÒ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂà·ÕÂº 

à»ç ¹àÇÅÒã¹»ÃÐà·Èä·Â 

ÇÑ¹·Õ"ªíÒÃÐ 

ÃÒ¤Ò 

Ê¡ØÅà§Ô¹·Õ"ãªé 
«× �Í¢ÒÂ 

Ê¡ØÅà§Ô¹·Õ"ãªé 
ªíÒÃÐÃÒ¤Ò 

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò NYSE, NASDAQ, 

AMEX 

09.30-16.00* 21.30-04.00           T+3 USD  

 

USD ÍÑ§¡ÄÉ LSE 08.00-16.30* 14.00-22.30           T+2 GBP, EURO, USD 

Õ"»Øè ¹ TSE 09.00-15.00 07.00-13.00           T+3 YEN 

ÎèÍ§¡§ HKSE 09.30-16.00 08.30-15.00             T+2 HKD, SGD 

ÊÔ§¤â»Ãì  SGX 09.00-17.00 08.00-16.00           T+3 SGD, USD, AUD 

*ã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐÍÑ§¡ÄÉ ªèÇ§àÇÅÒ·íÒ¡ÒÃÍÒ¨ªéÒÅ§ÍÕ¡Ë¹Ö�§ªÑ�ÇâÁ§ã¹Ä´ÙÃé Í¹ (Day Light Saving) 

 

 

 

 

¸¹Ò¤ÒÃ ÊÒ¢Ò »ÃÐàÀ·ºÑªÕ àÅ¢·Õ"ºÑªÕ 

·ÔÊâ¡é ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËè ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 0001-154-000001-3 

¡ÃØ§à·¾ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËè ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 101-3-31915-5 

¡ÃØ§ä·Â ÊíÒ¹Ñ¡¹Ò¹ÒàË¹×Í ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 000-6-10915-2 

¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ÊíÒ¹Ñ¡à¾ÅÔ¹ Ô̈µ ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 001-0-14959-6 

¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊíÒ¹Ñ¡ÊÕÅÁ ÍÍÁ·ÃÑ¾Âì 001-2-16500-7 

·ËÒÃä·Â ÊíÒ¹Ñ¡¾ËÅâÂ Ô̧¹ ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 001-1-29157-2 

ä·Â¾Ò³ÔªÂì ÊÒ¢Ò¶¹¹ÇÔ·ÂØ ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 049-3-11293-7 

µÅÒ´·Õ"à»Ô ´ãËé«× �Í¢ÒÂ 

· µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÍàÁÃÔ¡Ò (NYSE, NASDAQ, AMEX) 

� µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÅÍ¹´Í¹ (LSE) 

� µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìâµà¡ÕÂÇ (TSE) 

� µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÎèÍ§¡§ (HKSE) 

· µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÊÔ§¤â»Ãì (SGX) 

µÅÒ´·Õ"à»Ô ´ãËé«× �Í¢ÒÂ         ¡ÒÃà»Ô ´ºÑªÕ 

¢éÍªÕ �á¨§ã¹¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìµèÒ§»ÃÐà·È (TISCO Global Trade) 

Client Checklist for TISCO Global Trade 
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· 0.5%¢Í§ÁÙÅ¤èÒ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂËÃ×Í¢Ñ �¹µí�Ò 100 USD/ËØé¹/½Ñ�§«× �ÍËÃ×Í¢ÒÂ /ÇÑ¹  

· ÀÒÉÕÁÙÅ¤èÒà¾Ô�ÁÍÑµÃÒÃé ÍÂÅÐ 7 ¢Í§¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ¢éÒ§µé¹ 

· ÃÒÂ¡ÒÃ«× �ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìã¹µÅÒ´ London Stock Exchange (LSE) ¨ÐÁÕ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ Stamp Duty à¾Ô�ÁàµÔÁÍÕ¡ 0.5% (ËÃ×Í 1%¡Ã³Õà»ç ¹
ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì·Õ�ÁÕÅÑ¡É³Ðà»ç ¹ EUR-denominated ËÃ×Í EU domicile stock) 

 

 

· ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶Êè§¤íÒÊÑ�§«× �Í¢ÒÂã¹àÇÅÒ·íÒ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·  

(!:00 � 16:30 ¹.) ¼èÒ¹à é̈ÒË¹éÒ·Õ�¡ÒÃµÅÒ´·Ò§â·ÃÈÑ¾·ìËÁÒÂàÅ¢ 

02-633-6655 ËÃ×Íãº¤íÒÊÑ�§«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì  

· ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶Êè§¤íÒÊÑ�§«× �ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹·Õ�½Ò¡äÇé¡ÑººÃÔÉÑ· 

· ÅÙ¡¤éÒÃÐºØª×�ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì µÅÒ´·Õ�µéÍ§¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ ÃÒ¤Ò                          
áÅÐ»ÃÔÁÒ³·Õ�µéÍ§¡ÒÃ 

· ªèÇ§àÇÅÒã¹¡ÒÃ¨Ñº¤Ùè¤íÒÊÑ�§«× �Í¢ÒÂ¢Ö �¹ÍÂÙè¡ÑºàÇÅÒ·íÒ¡ÒÃ¢Í§µÅÒ´            

áµèÅÐ»ÃÐà·È  

 

 

 

 

·  

· ÇÑ¹·Õ� T: àÁ×�ÍÃÒÂ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ¶Ù¡¨Ñº¤ÙèáÅéÇ ºÃÔÉÑ· ¨Ðá é̈§Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂ¡Ñº
ÅÙ¡¤éÒ¼èÒ¹·Ò§â·ÃÈÑ¾·ìËÃ×ÍÍÕàÁÅì  

· ÇÑ¹·Õ� T+1: ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ́ ¨Ò¡ÇÑ¹·Õ�«× �Í¢ÒÂ ºÃÔÉÑ· ¨Ð¨Ñ́ Êè§ Confirmation 

Note «Ö�§áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂâ´ÂÃÐºØÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹à§Ô¹
ÍéÒ§ÍÔ§·Õ�ãªéªíÒÃÐÃÒ¤ÒãËé¡ÑºÅÙ¡¤éÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂìËÃ×ÍªèÍ§·Ò§Í×�¹æ  

 

 

· ºÃÔÉÑ· ¨ÐªíÒÃÐÃÒ¤ÒÃÒÂ¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂà»ç ¹Ê¡ØÅà§Ô¹ USD µÒÁÇÑ¹·Õ�ªíÒÃÐÃÒ¤Ò 
(Settlement Date) ¢Í§áµèÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì  

· ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹·Õ�ãªéã¹¡ÒÃªíÒÃÐÃÒ¤Ò¨Ðà»ç ¹ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹ ³ ÇÑ¹·Õ�·íÒ
¡ÒÃ«× �Í¢ÒÂáÅÐ¶Ù¡¡íÒË¹´â´ÂºÃÔÉÑ·¹ÒÂË¹éÒ«× �Í¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì
µèÒ§»ÃÐà·È¢Í§ºÃÔÉÑ· ·Ñ �§¹Õ � ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶â·ÃÊÍº¶ÒÁÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹
´Ñ§¡ÅèÒÇ¡Ñº·Ò§à é̈ÒË¹éÒ·Õ�¡ÒÃµÅÒ´ ËÃ×ÍµÃÇ¨ÊÍºÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹·Õ�
ã¡Åéà¤ÕÂ§ä é́·Õ�àÇçºä«µìÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹·Ñ�Çä» àªè¹ Bloomberg, Yahoo 
Finance   

· à§Ô¹¤èÒ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì¨Ð¶Ù¡à¡çºäÇéã¹ºÑªÕºÃÔÉÑ·à¾×�ÍÅÙ¡¤éÒ                
¨¹¡ÇèÒÅÙ¡¤éÒ¨ÐÊè§¤íÒÊÑ�§¶Í¹à§Ô¹

· ¡íÒË¹´ í̈Ò¹Ç¹¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹¢Ñ �¹µí�Ò¤ÃÑ �§ÅÐ USD 5,000 

· ÅÙ¡¤éÒá é̈§¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹â´ÂÊè§ �áºº¤íÒ¢Í¶Í¹à§Ô¹ (Request for Cash Withdrawal Form)� ÃÐºØª×�ÍÊ¡ØÅ, àÅ¢·Õ�ºÑªÕ«× �Í¢ÒÂ, í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹·Õ�µéÍ§¡ÒÃ¶Í¹à»ç ¹Ê¡ØÅà§Ô¹ USD           
áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ (âÍ¹à§Ô¹à¢éÒºÑªÕËÃ×Íàªç¤) ¾Ãé ÍÁÅ§¹ÒÁ áÅéÇÊè§ÁÒ·Õ�½è ÒÂ Client Service â·Ã 02-633-6441-5 

· ÅÙ¡¤éÒá é̈§¡ÒÃ¶Í¹à§Ô¹à¢éÒÁÒ¡èÍ¹àÇÅÒ 16:00 ¹. ¢Í§ÇÑ¹·Õ� T ºÃÔÉÑ· ¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÊè§¤íÒÊÑ�§âÍ¹à§Ô¹¨Ò¡µèÒ§»ÃÐà·È¡ÅÑº»ÃÐà·Èä·Âã¹ÇÑ¹·Õ� T+1 ËÒ¡á é̈§ËÅÑ§            
16:00 ¹. ºÃÔÉÑ· ¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã¹ÇÑ¹·Õ� T+2  

· àÁ×�Íà§Ô¹ USD ÁÒ¶Ö§»ÃÐà·Èä·Â ºÃÔÉÑ· ¨ÐãªéÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕ�Â¹ ³ ¢³Ð¹Ñ �¹ (Spot Rate) áÅ¡à»ç ¹à§Ô¹ºÒ· áÅÐ¹íÒÊè§à§Ô¹ºÒ·ãËéÅÙ¡¤éÒµÒÁÇÔ Õ̧¡ÒÃÃÑºà§Ô¹·Õ�ÅÙ¡¤éÒá é̈§  

· ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¡ÅÑºà¢éÒÁÒã¹»ÃÐà·Èà»ç ¹ä»µÒÁ·Õ�ºÃÔÉÑ· ¡íÒË¹´ 

 

 

 

· à§Ô¹·Õ�ãªéã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ÅÙ¡¤éÒ µéÍ§äÁèä é́ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¡ÙéÂ×Á 

· ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒÃ¶»é Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕ�Â§¤èÒà§Ô¹ (Currency Hedging) ¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂì â´ÂµéÍ§á é̈§ãËé ºÃÔÉÑ··ÃÒº 

· ÅÙ¡¤éÒäÁèÊÒÁÒÃ¶âÍ¹à§Ô¹ ËÃ×Í ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìã¹ºÑªÕ¢Í§ÅÙ¡¤éÒä»ÂÑ§ºÑªÕÍ×�¹¢Í§ÅÙ¡¤éÒ·Õ�à»Ô ´äÇéã¹µèÒ§»ÃÐà·Èä é́ Â¡àÇé¹ ¡ÒÃâÍ¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìµèÒ§»ÃÐà·Èã¹ºÑªÕ¢Í§ÅÙ¡¤éÒä»
ÂÑ§ºÑªÕ   ·Õ�à»Ô ´äÇé¡ÑººÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÍ×�¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ËÃ×ÍâÍ¹à¢éÒºÑªÕËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì»ÃÐàÀ· Private Fund ¢Í§ÅÙ¡¤éÒ·Õ�à»Ô ´äÇéã¹»ÃÐà·Èä·Â 

· ÅÙ¡¤éÒ·Õ�ÁÕÃÒÂä é́¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìµèÒ§»ÃÐà·ÈÍÒ¨¶Ù¡ËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õ� è̈ÒÂ µÒÁËÅÑ¡à¡³·ìáÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õ�à¡Õ�ÂÇ¢éÍ§¢Í§áµèÅÐ»ÃÐà·È·Õ�ä»Å§·Ø¹áÅÐ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
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