คู่ม ือ สําหรับ นัก ลงทุน (Equity)
การเปิ ดบัญชีซ ือขายหลัก ทรั พ ย์ ด้ วยเงิน สด แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1) บัญชีเงินสด (Cash Balance) ลูกค้ าฝากเงินเข้ ามาที บล.ทิสโก้ ก่อนทําการซือขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซือขายได้ ตาม
เงินทีฝาก (เงินทีอยู่ในบัญชีจะได้ รับดอกเบียปี ละ 2 ครัง ทุกสินเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคม)
2) บัญชีวงเงินซือขายหลักทรัพย์ (Credit Line) โดยชําระราคาค่าซือขายหลักทรัพย์ ภายหลังการซือขายผ่านบริ การหักบัญชี
และนําเงินเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ทังนี ต้ องวางหลักประกัน 20% ของวงเงินก่อนการซือขาย (อัตราดังกล่าว
อาจเปลียนแปลงได้ ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง) แยกตามประเภทลูกค้ า ดังนี
ประเภทบุค คลธรรมดา
1) สําเนาบัตรประชาชน (หน้ า-หลัง)/หนังสือเดินทาง (กรณีทีเป็ นลูกค้ าต่างประเทศ)
2) สําเนาทะเบียนบ้ าน (กรณี เอกสารประกอบไม่แสดงทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน) /ใบอนุญาตการทํางาน (กรณี เป็ นลูกค้ า
ต่างประเทศ - ถ้ ามี)
3) หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก (ATS) โดยลงนามตามลายเซ็นทีให้ ไว้ กบั ธนาคาร พร้ อมแนบสําเนาหน้ าบัญชีธนาคาร
ทีแสดงชือและเลขทีบัญชี หรื อสมัครใช้ บริ การ ATS ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีบริ ษัทกําหนด (ต้ องไม่ใช้ ชือบัญชี
ร่วมกับบุคคลอืน)
4) ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท สําหรับสัญญาแต่งตังตัวแทนนายหน้ าเพือซือขายหลักทรัพย์และสัญญาดูแลทรัพย์สิน
5) สําเนา Bank Statement ย้ อนหลัง 6 เดือน หรื อ หนังสือรับรองเงินเดือน หรื อ Portfolio ที Broker อืน
ประเภทนิต บิ ุค คล
1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
2) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ
3) สําเนาข้ อบังคับและรายละเอียดวัตถุประสงค์ของนิติบคุ คล
4) สําเนารายชือผู้ถือหุ้นทีได้ ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี
5) รายงานการประชุมแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชี
6) สําเนางบการเงิน 3 ปี ย้อนหลัง
7) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร
8) สําเนาทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม (ภ.พ. 20)
9) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีธุรกิจเฉพาะ)
10) ตัวอย่างลายมือชือผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัทฯ และตราประทับทีให้ ไว้ กบั กระทรวงพาณิชย์ (ถ้ ามี)
11) สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้ าน (กรณี เอกสารประกอบไม่แสดงทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน) หรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัทฯ
12) กรณี ทีต้ องการชํ าระราคาค่าซือขายหลักทรั พย์ ด้วย ATS ลูกค้ าลงนามใน”หนังสือยิ นยอมให้ หักบัญชี เงินฝาก” ตาม
ตัวอย่างลายมือชือทีให้ ไว้ กบั ธนาคาร พร้ อมแนบสําเนาหน้ าบัญชีธนาคารทีแสดงชือและเลขทีบัญชี หรื อสมัครใช้ บริ การ
ATS ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีบริ ษัทฯกําหนด (ต้ องไม่ใช้ ชือบัญชีร่วมกับบุคคลอืน)
13) ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท สําหรับสัญญาแต่งตังตัวแทนนายหน้ าเพือซือขายหลักทรัพย์ และสัญญาดูแลทรัพย์ สิน (กรณีมี
การมอบอํานาจ ต้ องเพิมค่าอากรอีก 30 บาทต่อราย)
ช่ อ งทางการส่ งคําสังซือขายหลัก ทรั พ ย์
1) ซือขายผ่านผู้แนะนําการลงทุนด้ านตลาดทุน
2) ซือขายด้ วยตนเองผ่าน Internet

เงือนไขการส่ งคําสังซือขายหลัก ทรั พ ย์
• ลูกค้ าไม่สามารถส่งคําสังซือหลักทรัพย์เกินวงเงินทีได้ รับอนุมตั ิ
• บริ ษัทฯ ถือว่าลูกค้ าฝากหลักทรัพย์ทีซือไว้ ในบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าโดยอัตโนมัติ
• ลูกค้ าไม่สามารถส่งคําสังขายหลักทรัพย์ได้ หากไม่มีหลักทรัพย์นนฝากไว้
ั
ในบัญชี
การแจ้ งผลการซือขายหลัก ทรั พ ย์
• ณ วันทีซือขายหลักทรัพย์ แจ้ งผลการซือขายหลักทรัพย์ โดย
1) ผู้แนะนําการลงทุนด้ านตลาดทุนแจ้ งลูกค้ าทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail
2) ลูกค้ าทีซือขายหลักทรัพย์ผา่ น Internet ดูจาก www.tiscoetrade.com โดยระบุ user name และ Password
• ในวันทําการถัดจากวันทีซือขายหลักทรัพย์ แจ้ งผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้ วย “ใบยืนยันการซือขายหลักทรัพย์”
ค่ าธรรมเนีย มในการซือขายหลัก ทรั พ ย์ ตามช่องทางการส่งคําสังซือขาย และมูลค่าการซือขายต่อวันแบบขันบันได
ผ่านผู้แนะนําการลงทุน ผ่าน Internet (Credit Line) ผ่าน Internet (Cash Balance)
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
0.257%
0.207%
0.157%
เกิน 5 ลบ. แต่ไม่เกิน 10 ลบ.
0.227%
0.187%
0.137%
เกิน 10 ลบ. แต่ไม่เกิน 20 ลบ.
0.187%
0.157%
0.117%
เกิน 20 ล้ านบาท
ตามอัตราทีตกลงกัน แต่ไม่เกิน 1%
หมายเหตุ

1) อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ ม (VAT) หรื อภาษี อืนทีเกี ยวข้อง
2) อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ช่ อ งทางการฝากเงิน วางเป็ นหลัก ประกัน

ช่ อ งทางรั บ เงิน

ธนาคาร

ช่ อ งทางส่ งคําสัง

ฝากเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

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

1. www.tiscoetrade.com
(เลือก Menu > iService > Financial
Transaction > Cash Deposit)
2. www.tiscosec.com
(download แบบฟอร์ มการส่งคําสัง)

ฝากเงินผ่าน Bahtnet

BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB,
TISCO, TMB
(มีคา่ ธรรมเนียมธนาคาร)

เคาน์เตอร์ ธนาคาร
(ส่งหลักฐานฝากเงินมาที e-mail :
etradeservices@tisco.co.th)

หมายเหตุ: 1. จํานวนเงินขันตําในการฝากต่อครัง 10,000 บาท
2. กรณีฝากผ่าน ATS บริ ษัทฯจะเพิมวงเงินหลังจากบริ ษัทฯทราบผลการหักเงินจากธนาคาร

1/2

การชําระราคาค่ าซือหลัก ทรั พ ย์ สุท ธิ
1) ลูกค้ า Credit Line
1.1 บริ ษั ทฯ หัก เงิ นจากบัญชี เ งินฝากธนาคารของลูก ค้ าอัตโนมัติ (ATS) ทังนี ลูก ค้ าต้ อ งมีเ งิ นในบัญชี ธ นาคารให้
เพียงพอในวันทําการที 2 ถัดจากวันทีซือขายหลักทรัพย์ ก่อนเวลา 11.30 น.
1.2 กรณีลกู ค้ านิติบคุ คล จ่ายด้ วยเช็คขีดคร่อม (Account Payee Only) ขอให้ สงจ่
ั าย “บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด”
2) ลูกค้ าบัญชีเงินสด (Cash Balance) บริ ษัทฯ หักเงินจากบัญชีซือขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ ลูกค้าบุคคลธรรมดาประเภท Credit Line ต้องชํ าระราคาซื Hอขายหลักทรัพย์ สทุ ธิ ด้วย ATS เท่านันH เว้นแต่ลูกค้าที
รอผลการอนุมตั ิ ATS จากธนาคาร ให้ใช้วิธีการชํ าระเงิ นตามข้อ 1.2) หรื อ โดยโอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคารของบริ ษัทฯ
การชําระราคาค่ าขายหลัก ทรั พ ย์
1) ลูกค้ า Credit Line
1.1 บริ ษัทฯ ฝากเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้ าอัตโนมัติ (ATS) ในวันทําการที 2 ถัดจากวันทีขายหลักทรัพย์
ภายใน 15.30 น.
1.2 กรณีลกู ค้ านิติบคุ คล บริ ษัทฯ จ่ายด้ วยเช็คขีดคร่อม (Account Payee Only) โดยสังจ่ายชือลูกค้ า
2) ลูกค้ าบัญชีเงินสด (Cash Balance) บริ ษัทฯ นําเงินเข้ าบัญชีซือขายหลักทรัพย์
การถอนเงิน
1) ซือขายผ่าน Internet: Login เข้ าสู่ระบบทีหน้ าเว็บไซด์ www.tiscoetrade.com เลือก Menu > eService > Account
Services > Cash Withdrawal
2) ซือขายผ่านผู้แนะนําการลงทุน: ส่งคําสังถอนเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (แบบฟอร์ ม)
หมายเหตุ เมือบริ ษัทฯ ได้ รับคําสังก่อนเวลา 10.00 น. ของวันทําการ ลูกค้ าจะได้ รับเงินภายในวัน กรณีบริ ษัทฯได้ รับคําสังหลัง
เวลา 10.00 น. ของวันทําการ ลูกค้ าจะได้ รับเงินในวันทําการถัดไป ทังนี บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการขอถอนเงินแต่ละครังต้ อง
ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
การขอเบิก ใบหลัก ทรั พ ย์ ลูกค้ าส่งคําสังขอเบิกใบหลักทรัพย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จะได้ รับใบหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน
การรั บ สิท ธิป ระโยชน์ ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบีย น
บริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนในชือของลูกค้ าเพือรับสิทธิ ต่างๆโดยตรงจาก บ.ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท.) จํากัด โดยลูกค้ า
จะต้ องถือหุ้นให้ ถกู ประเภทหุ้นตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น หรื อตามเงือนไขของผู้ออกหลักทรัพย์ จึงจะได้ รับสิทธิ ประโยชน์ตามที
บริ ษัทฯผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศ
รายงานแสดงยอดทรั พ ย์ ส ิน คงเหลือ สินเดือ น
1) กรณีลกู ค้ ามีธุรกรรมซึงก่อให้ เกิดการเคลือนไหว เช่น ซือ, ขาย, ฝาก, ถอน, โอนเงิน/หลักทรัพย์ บริ ษัทฯ จะจัดส่งรายงาน
แสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือ และรายงานแสดงการเคลือนไหวของทรัพย์สิน ภายในวันที 7 ของเดือนถัดไป
2) กรณีลกู ค้ าไม่มีธุรกรรมซึงก่อให้ เกิดการเคลือนไหว บริ ษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงยอดทรัพย์ สินคงเหลือให้ กับลูกค้ าทุก
12 เดือน คือภายในวันที 7 ของเดือนมกราคม
กรณีล ูก ค้ าไม่ ช าํ ระราคาค่ าซือสุท ธิใ นวัน ทีกําหนด
บริ ษัทฯจะไม่ให้ ลกู ค้ าซือหลักทรัพย์จนกว่าลูกค้ าจะชําระราคาพร้ อมค่าปรับเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะเรี ยกเก็บค่าปรับ ดังนี
1) ค่าปรับการชําระราคาล่าช้ าในอัตรา 15% ต่อปี ของมูลค่าทีผิดนัด
2) ค่าปรับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 1,000 บาท/วัน/รายการ

กรณีท ลูี ก ค้ าส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์ ล่ าช้ า บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บค่าปรับ ดังนี
1) ค่าปรับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตรา 1,000 บาท /วัน/หลักทรัพย์
2) ค่าปรับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ในอัตราทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) กําหนด
กรณีล ูก ค้ าไม่ ส ามารถชําระราคาค่ าซือหลัก ทรั พ ย์ โดยวิธ ีก ารหัก บัญชีเ งิน ฝากธนาคารของลูก ค้ าโดยอัต โนมัต ิ (ATS)
คิดค่าปรับ 1,000 บาทต่อครัง สําหรับการกระทําตังแต่ ครังที 4 เป็ นต้ นไปในแต่ละไตรมาส
การเรี ย กเก็บ ค่ าธรรมเนีย มจากการทําธุร กรรมต่ างๆ ตามอัตราทีบริ ษัทฯกําหนด ดูข้อมูลเพิมเติม www.tiscosec.com
การปิ ดบัญชีก รณีท ไม่
ี ม ีก ารซือขายเกิน กว่ า 3 ปี
บริ ษัทฯจะดําเนินการปิ ดบัญชีลกู ค้ าทีไม่มีการซือขายเกินกว่า 3 ปี นับตังแต่วนั ทีลูกค้ าได้ รับการเปิ ดบัญชี
ประเภทนัก ลงทุน แบ่ งตามการประเมิน ความเสียงในการลงทุน (Suitability Test)
เสียงตํา: ท่านต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้ อย ไม่ต้องการความเสียงและมุง่ ลงทุนในระยะสัน
เสียงปานกลางค่ อ นข้ างตํา: ท่านรับความเสียงได้ น้อย เน้ นปกป้องเงินลงทุน โดยมุง่ หวังรายได้ สมําเสมอจากการลงทุน
เสียงปานกลางค่ อ นข้ างสูง: ท่านยอมรับมูลค่าการลงทุนทีลดลงเป็ นครังคราวได้
เสียงสูง: ท่านยอมรับความเสียงได้ สงู รับความผันผวนของตลาดได้ และยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว
เสียงสูงมาก: ท่านต้ องการได้ รับโอกาสทีจะได้ รับผลตอบแทนสูง แม้ จะมีความเสียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ ในระดับสูง
พอควร
* ลูกค้ าสามารถดูผลการประเมินได้ จากรายงานแสดงยอดทรั พย์ สินคงเหลือ “บัญชีทรัพย์สินของลูกค้ า”
กรณีท ท่ี านต้ อ งการเปลียนแปลงข้ อ มูล
1) ซือขายผ่าน Internet: Login เข้ าสูร่ ะบบทีหน้ าเว็บไซด์ www.tiscoetrade.com
เลือก Menu > eService > Profile Settings > Personal Settings
2) ซือขายผ่านผู้แนะนําการลงทุน: ส่งคําสังเปลียนแปลงข้ อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (แบบฟอร์ ม)
กรณีท ท่ี านประสงค์ จ ะสอบถามข้ อ มูล หรื อ เสนอแนะ หรื อ ร้ อ งเรี ย นบริ ก าร กรุณาติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี
1. ศูนย์บริ การลูกค้ า โทรศัพท์ : 0 2633 6000 กด 5โทรสาร : 0 2633 6900
2. www.tiscosec.com หรื อ www.tiscoetrade.com หัวข้ อ “ติดต่อบริ ษัทฯ”
3. หน่วยงานกํากับ เลขที 48/49 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
4. ติดต่อด้ วยตนเองทีสํานักงาน/สาขาของบริ ษัทฯ
สาขาของบริษัท หลัก ทรัพ ย์ ทิส โก้ จํากัด
สํานัก งานใหญ่
48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0 2633 6555, 0 2633 6430
โทรสาร: 0 2633 6900
สาขาทองหล่ อ
55/1 ชัน 1 ซอยสุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02 013 7400
โทรสาร: 02 013 7401
สาขาเชีย งใหม่
275/4 ชัน 2 ถนนช้ างเผือก ต.ช้ างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0 5322 4722
โทรสาร: 0 5322 4711
สาขานครปฐม
386, 388 หมู่ 8 ชัน 3 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3421 1812
โทรสาร: 0 3425 1676
สาขานครราชสีม า
เทสโก้ โลตัส โคราช 719/5 ถนนมิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0 4425 7752
โทรสาร: 0 4425 3752
สาขาอุด รธานี
227/1 ซอยอุดรดุษฎี 3 ถนนอุดรดุษฎี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0 4224 6888
โทรสาร: 0 4224 5793
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