
เงื�อนไขการส่งคาํสั� งซ ื �อขายหลักทรัพย์
• ลกูค้าไมส่ามารถสง่คําสั�งซื �อหลกัทรัพย์เกินวงเงินที�ได้รับอนมุตัิ
• บริษัทฯ ถือวา่ลกูค้าฝากหลกัทรัพย์ที�ซื �อไว้ในบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าโดยอตัโนมตัิ
• ลกูค้าไมส่ามารถสง่คําสั�งขายหลกัทรัพย์ได้ หากไมม่ีหลกัทรัพย์นั �นฝากไว้ในบญัชี

การแจ้งผลการซื �อขายหลักทรัพย์ 
• ณ วนัที�ซื �อขายหลกัทรัพย์ แจ้งผลการซื �อขายหลกัทรัพย์ โดย

1) ผู้แนะนําการลงทนุด้านตลาดทนุแจ้งลกูค้าทางโทรศพัท์/โทรสาร/E-mail
2) ลกูค้าที�ซื �อขายหลกัทรัพย์ผา่น Internet ดจูาก www.tiscoetrade.com โดยระบ ุuser name และ Password

• ในวนัทําการถดัจากวนัที�ซื �อขายหลกัทรัพย์ แจ้งผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ด้วย “ใบยืนยนัการซื �อขายหลกัทรัพย์” 

ค่าธรรมเนียมในการซื �อขายหลักทรัพย์ ตามช่องทางการสง่คําสั�งซื �อขาย และมลูคา่การซื �อขายตอ่วนัแบบขั �นบนัได
          ผา่นผู้แนะนําการลงทนุ     ผา่น Internet (Credit Line)     ผา่น Internet (Cash Balance)

ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 0.257% 0.207%                 0.157%
เกิน 5 ลบ. แตไ่มเ่กิน 10 ลบ.                0.227% 0.187%                  0.137%          
เกิน 10 ลบ. แตไ่มเ่กิน 20 ลบ.              0.187% 0.157% 0.117%
เกิน 20 ล้านบาท           ตามอตัราที�ตกลงกนั แตไ่มเ่กิน 1%

หมายเหตุ   1) อัตราดังกล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT) หรือภาษีอื�นที�เกี�ยวข้อง
2) อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่องทางการฝากเงนิวางเป็นหลักประกัน

การเปิดบญัชีซ ื �อขายหลักทรัพย์ด้วยเงนิสด แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี �
1) บญัชีเงินสด (Cash Balance) ลกูค้าฝากเงินเข้ามาที� บล.ทิสโก้ ก่อนทําการซื �อขายหลกัทรัพย์ โดยสามารถซื �อขายได้ตาม

เงินที�ฝาก (เงินที�อยู่ในบญัชีจะได้รับดอกเบี �ยปีละ 2 ครั �ง ทกุสิ �นเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคม)
2) บญัชีวงเงินซื �อขายหลกัทรัพย์ (Credit Line) โดยชําระราคาคา่ซื �อขายหลกัทรัพย์ภายหลงัการซื �อขายผ่านบริการหกับญัชี

และนําเงินเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (ATS)  ทั �งนี � ต้องวางหลกัประกัน 20% ของวงเงินก่อนการซื �อขาย (อตัราดงักล่าว
อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)

เอกสารประกอบการเปิดบญัชี (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) แยกตามประเภทลกูค้า ดงันี �

ประเภทบุคคลธรรมดา 
1) สําเนาบตัรประชาชน (หน้า-หลงั)/หนงัสือเดินทาง (กรณีที�เป็นลกูค้าตา่งประเทศ)
2) สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน) /ใบอนุญาตการทํางาน (กรณีเป็นลูกค้า

ตา่งประเทศ - ถ้ามี)
3) หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก (ATS) โดยลงนามตามลายเซ็นที�ให้ไว้กบัธนาคาร พร้อมแนบสําเนาหน้าบญัชีธนาคาร

ที�แสดงชื�อและเลขที�บญัชี หรือสมคัรใช้บริการ ATS ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที�บริษัทกําหนด (ต้องไม่ใช้ชื�อบญัชี
ร่วมกบับคุคลอื�น)

4) คา่อากรแสตมป์ 30 บาท สําหรับสญัญาแตง่ตั �งตวัแทนนายหน้าเพื�อซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาดแูลทรัพย์สิน
5) สําเนา Bank Statement ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ หนงัสือรับรองเงินเดือน หรือ Portfolio ที� Broker อื�น

ประเภทนิตบิุคคล
1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไมเ่กิน 6 เดือน 2)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ
3) สําเนาข้อบงัคบัและรายละเอียดวตัถปุระสงค์ของนิติบคุคล 4)  สําเนารายชื�อผู้ ถือหุ้นที�ได้ออกให้ไมเ่กิน 1 ปี
5) รายงานการประชมุแสดงความประสงค์ขอเปิดบญัชี  6)  สําเนางบการเงิน 3 ปีย้อนหลงั
7) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร 8)  สําเนาทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม (ภ.พ. 20)
9) สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ (กรณีธุรกิจเฉพาะ)
10) ตวัอย่างลายมือชื�อผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ และตราประทบัที�ให้ไว้กบักระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี)
11) สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไม่แสดงที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน) หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีชาวตา่งชาติ) ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ
12) กรณีที�ต้องการชําระราคาค่าซื �อขายหลักทรัพย์ด้วย ATS ลูกค้าลงนามใน”หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก” ตาม

ตวัอย่างลายมือชื�อที�ให้ไว้กบัธนาคาร พร้อมแนบสําเนาหน้าบญัชีธนาคารที�แสดงชื�อและเลขที�บญัชี หรือสมคัรใช้บริการ 
ATS ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที�บริษัทฯกําหนด (ต้องไมใ่ช้ชื�อบญัชีร่วมกบับคุคลอื�น)

13) คา่อากรแสตมป์ 30 บาท สําหรับสญัญาแตง่ตั �งตวัแทนนายหน้าเพื�อซื �อขายหลกัทรัพย์และสญัญาดแูลทรัพย์สิน (กรณีมี
การมอบอํานาจ ต้องเพิ�มคา่อากรอีก 30 บาทตอ่ราย)

ช่องทางการส่งคาํสั� งซ ื �อขายหลักทรัพย์ 
1) ซื �อขายผา่นผู้แนะนําการลงทนุด้านตลาดทนุ
2) ซื �อขายด้วยตนเองผ่าน Internet

คู่มือสําหรับนักลงทุน (Equity)

1/2

ช่องทางรับเงนิ ธนาคาร ช่องทางส่งคําสั� ง
ฝากเงินโดยหกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารอตัโนมตัิ (ATS) 

BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB, 
TBANK, TISCO, TMB, UOB
(ไมม่ีคา่ธรรมเนียมธนาคาร)

1. www.tiscoetrade.com 
(เลือก Menu > iService > Financial 
Transaction > Cash Deposit)
2. www.tiscosec.com                        
(download แบบฟอร์มการสง่คําสั�ง)

ฝากเงินผา่น Bahtnet BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB, 
TISCO, TMB
(มีคา่ธรรมเนียมธนาคาร)

เคาน์เตอร์ธนาคาร 
(สง่หลกัฐานฝากเงินมาที� e-mail : 
etradeservices@tisco.co.th)

หมายเหต:ุ  1. จํานวนเงินขั �นตํ�าในการฝากต่อครั �ง 10,000  บาท 
                  2. กรณีฝากผา่น ATS บริษัทฯจะเพิ�มวงเงินหลงัจากบริษัทฯทราบผลการหกัเงินจากธนาคาร



กรณีท ี�ล ูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า บริษัทฯ จะเรียกเก็บคา่ปรับ ดงันี �
1) คา่ปรับของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอตัรา 1,000 บาท /วนั/หลกัทรัพย์
2) คา่ปรับของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (TSD) ในอตัราที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (TSD) กําหนด
กรณีลูกค้าไม่สามารถชาํระราคาค่าซื �อหลักทรัพย์โดยวิธ ีการหกับญัชีเงนิฝากธนาคารของลูกค้าโดยอ ัตโนมัต ิ(ATS)
คิดคา่ปรับ 1,000 บาทตอ่ครั �ง สําหรับการกระทําตั �งแต ่ครั �งที�  4   เป็นต้นไปในแตล่ะไตรมาส 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการทาํธุรกรรมต่างๆ  ตามอตัราที�บริษัทฯกําหนด ดขู้อมลูเพิ�มเติม www.tiscosec.com
การปิดบญัชีกรณีท ี�ไม่มีการซ ื �อขายเกินกว่า 3 ปี
บริษัทฯจะดําเนินการปิดบญัชีลกูค้าที�ไมม่ีการซื �อขายเกินกว่า 3 ปี นบัตั �งแตว่นัที�ลกูค้าได้รับการเปิดบญัชี
ประเภทนักลงทุนแบ่งตามการประเมินความเสี�ยงในการลงทุน (Suitability Test) 
เสี�ยงต ํ�า: ทา่นต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกบัธนาคารเล็กน้อย ไมต่้องการความเสี�ยงและมุง่ลงทนุในระยะสั �น
เสี�ยงปานกลางค่อนข้างต ํ�า: ทา่นรับความเสี�ยงได้น้อย เน้นปกปอ้งเงินลงทนุ  โดยมุง่หวงัรายได้สมํ�าเสมอจากการลงทนุ
เสี�ยงปานกลางค่อนข้างสูง:  ทา่นยอมรับมลูคา่การลงทนุที�ลดลงเป็นครั �งคราวได้
เสี�ยงสูง: ทา่นยอมรับความเสี�ยงได้สงู รับความผนัผวนของตลาดได้ และยอมรับการขาดทนุได้ โดยมุ่งหวงัการเติบโตของเงิน
ลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว
เสี�ยงสูงมาก: ทา่นต้องการได้รับโอกาสที�จะได้รับผลตอบแทนสงู แม้จะมีความเสี�ยงสงูและยอมรับการขาดทนุได้ในระดบัสงู
พอควร
* ลูกค้าสามารถดผูลการประเมินได้จากรายงานแสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือ “บญัชีทรัพย์สินของลกูค้า”
กรณีท ี�ท่านต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมูล   
1) ซื �อขายผา่น  Internet: Login เข้าสูร่ะบบที�หน้าเว็บไซด์ www.tiscoetrade.com
เลือก Menu > eService > Profile Settings > Personal Settings 
2) ซื �อขายผา่นผู้แนะนําการลงทนุ: สง่คําสั�งเปลี�ยนแปลงข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร (แบบฟอร์ม)
กรณีท ี�ท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ หรือร้องเรียนบริการ   กรุณาติดตอ่ผา่นช่องทางตอ่ไปนี �
1. ศนูย์บริการลกูค้า โทรศพัท์ : 0 2633 6000 กด 5โทรสาร : 0 2633 6900
2. www.tiscosec.com หรือ www.tiscoetrade.com  หวัข้อ “ติดตอ่บริษัทฯ”
3. หนว่ยงานกํากบั เลขที� 48/49  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั �น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
4. ติดตอ่ด้วยตนเองที�สํานกังาน/สาขาของบริษัทฯ

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จาํกัด
สาํนักงานใหญ่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั �น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท์: 0 2633 6555, 0 2633 6430 โทรสาร: 0 2633 6900
สาขาทองหล่อ 55/1 ชั �น 1 ซอยสขุมุวิท 55 (ทองหลอ่) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
                                  โทรศพัท์: 02 013 7400 โทรสาร: 02 013 7401
สาขาเช ียงใหม่ 275/4 ชั �น 2 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50300

โทรศพัท์: 0 5322 4722 โทรสาร: 0 5322 4711
สาขานครปฐม 386, 388 หมู ่8 ชั �น 3 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศพัท์: 0 3421 1812 โทรสาร: 0 3425 1676
สาขานครราชสีมา เทสโก้ โลตสั โคราช 719/5 ถนนมิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศพัท์: 0 4425 7752 โทรสาร: 0 4425 3752
สาขาอุดรธานี 227/1 ซอยอดุรดษุฎี 3 ถนนอดุรดษุฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000

โทรศพัท์: 0 4224 6888 โทรสาร: 0 4224 5793

BK-EM-16-010(1-19) Update 01/09/2019

การชาํระราคาค่าซื �อหลักทรัพย์สุทธ ิ
1) ลกูค้า Credit Line  

1.1 บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าอัตโนมัติ (ATS) ทั �งนี �  ลูกค้าต้องมีเงินในบัญชีธนาคารให้  
เพียงพอในวนัทําการที� 2 ถดัจากวนัที�ซื �อขายหลกัทรัพย์ ก่อนเวลา 11.30 น.
1.2 กรณีลกูค้านิติบคุคล จ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม (Account Payee Only) ขอให้สั�งจ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั” 

2) ลกูค้าบญัชีเงินสด (Cash Balance)  บริษัทฯ หกัเงินจากบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์
หมายเหตุ  ลูกค้าบุคคลธรรมดาประเภท Credit Line ต้องชําระราคาซืHอขายหลักทรัพย์สุทธิ ด้วย ATS เท่านัHน เว้นแต่ลูกค้าที�
รอผลการอนุมัติ ATS จากธนาคาร ให้ใช้วิธีการชําระเงินตามข้อ 1.2) หรือ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ

การชาํระราคาค่าขายหลักทรัพย์
1) ลกูค้า Credit Line

1.1 บริษัทฯ ฝากเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้าอตัโนมตัิ (ATS) ในวนัทําการที� 2 ถัดจากวนัที�ขายหลกัทรัพย์
ภายใน 15.30 น.
1.2 กรณีลกูค้านิติบคุคล บริษัทฯ จ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม (Account Payee Only) โดยสั�งจ่ายชื�อลกูค้า 

2) ลกูค้าบญัชีเงินสด (Cash Balance) บริษัทฯ นําเงินเข้าบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์

การถอนเงนิ  
1) ซื �อขายผ่าน  Internet: Login เข้าสู่ระบบที�หน้าเว็บไซด์ www.tiscoetrade.com เลือก Menu > eService > Account 

Services > Cash Withdrawal  
2) ซื �อขายผา่นผู้แนะนําการลงทนุ: สง่คําสั�งถอนเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร (แบบฟอร์ม)
หมายเหต ุเมื�อบริษัทฯ ได้รับคําสั�งก่อนเวลา 10.00 น. ของวนัทําการ ลกูค้าจะได้รับเงินภายในวนั กรณีบริษัทฯได้รับคําสั�งหลงั
เวลา 10.00 น. ของวนัทําการ ลกูค้าจะได้รับเงินในวนัทําการถดัไป ทั �งนี � บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอถอนเงินแต่ละครั �งต้อง
ไมน่้อยกวา่ 5,000 บาท

การขอเบกิใบหลักทรัพย์  ลกูค้าสง่คําสั�งขอเบิกใบหลกัทรัพย์เป็นลายลกัษณ์อกัษร จะได้รับใบหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั

การรับสิทธ ิประโยชน์ ณ วันปิดสมุดทะเบยีน  
บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนในชื�อของลกูค้าเพื�อรับสิทธิต่างๆโดยตรงจาก บ.ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ปทท.) จํากัด โดยลกูค้า
จะต้องถือหุ้นให้ถกูประเภทหุ้นตามสญัชาติของผู้ ถือหุ้น หรือตามเงื�อนไขของผู้ออกหลกัทรัพย์ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที�
บริษัทฯผู้ออกหลกัทรัพย์ประกาศ

รายงานแสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือสิ �นเดอืน
1) กรณีลกูค้ามีธุรกรรมซึ�งก่อให้เกิดการเคลื�อนไหว เช่น ซื �อ, ขาย, ฝาก, ถอน, โอนเงิน/หลกัทรัพย์ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงาน

แสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือ และรายงานแสดงการเคลื�อนไหวของทรัพย์สิน ภายในวนัที� 7 ของเดือนถดัไป
2) กรณีลกูค้าไมม่ีธุรกรรมซึ�งก่อให้เกิดการเคลื�อนไหว บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือให้กับลกูค้าทกุ 

12 เดือน คือภายในวนัที� 7 ของเดือนมกราคม

กรณีลูกค้าไม่ชาํระราคาค่าซื �อสุทธ ิในวันท ี�กาํหนด
บริษัทฯจะไมใ่ห้ลกูค้าซื �อหลกัทรัพย์จนกวา่ลกูค้าจะชําระราคาพร้อมค่าปรับเรียบร้อยแล้ว และจะเรียกเก็บคา่ปรับ ดงันี �
1) คา่ปรับการชําระราคาลา่ช้าในอตัรา 15% ตอ่ปีของมลูคา่ที�ผิดนดั
2) คา่ปรับของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,000 บาท/วนั/รายการ 2/2


