
เงอืนไขการส่งคาํสังซ ือขายหลักทรัพย์

• ลกูค้าไมส่ามารถส่งคําสงัซือหลกัทรัพย์เกินวงเงนิทไีด้รับอนมุติั

• บริษัทฯ ถือวา่ลกูค้าฝากหลกัทรัพย์ทีซอืไว้ในบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าโดยอตัโนมตัิ

• ลกูค้าไมส่ามารถส่งคําสงัขายหลกัทรัพย์ได้ หากไมมี่หลกัทรัพย์นนัฝากไว้ในบญัชี

การแจ้งผลการซอืขายหลักทรัพย์ 

• ณ วนัทซีอืขายหลกัทรัพย์ แจ้งผลการซอืขายหลกัทรัพย์ โดย

1) ผู้แนะนาํการลงทนุด้านตลาดทนุแจ้งลกูค้าทางโทรศพัท์/โทรสาร/E-mail

2) ลกูค้าทซีอืขายหลกัทรัพย์ผ่าน Internet ดจูาก www.tiscoetrade.com โดยระบ ุuser name และ Password

• ในวนัทําการถดัจากวนัทซีอืขายหลกัทรัพย์ แจ้งผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ด้วย “ใบยืนยนัการซอืขายหลกัทรัพย์” 

ค่าธรรมเนียมในการซอืขายหลักทรัพย์ ตามช่องทางการส่งคําสงัซอืขาย และมลูคา่การซือขายตอ่วนัแบบขนับนัได

          ผ่านผู้แนะนําการลงทนุ     ผ่าน Internet (Credit Line)     ผ่าน 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           ตามอตัราทีตกลงกนั แตไ่มเ่กิน 1%

หมายเหตุ   1) อัตราดังกล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม (VAT) หรือภาษีอืนทีเกียวข้อง

2) อัตราค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจเปลียนแปลงได้ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่องทางการฝากเงนิวางเป็นหลักประกัน

การเปิดบญัชีซอืขายหลักทรัพย์ด้วยเงนิสด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี

1) บญัชีเงนิสด (Cash Balance) ลกูค้าฝากเงินเข้ามาท ีบล.ทิสโก้ ก่อนทําการซอืขายหลกัทรัพย์ โดยสามารถซอืขายได้ตาม

เงินทฝีาก (เงินทอียู่ในบญัชจีะได้รับดอกเบียปีละ 2 ครัง ทกุสินเดือนมถินุายนและเดือนธนัวาคม)

2) บญัชีวงเงินซอืขายหลกัทรัพย์ (Credit Line) โดยชําระราคาคา่ซอืขายหลกัทรัพย์ภายหลงัการซือขายผ่านบริการหกับญัชี

และนําเงินเข้าบญัชธีนาคารอตัโนมติั (ATS)  ทงัน ีต้องวางหลกัประกนั 20% ของวงเงินก่อนการซอืขาย (อตัราดงักลา่ว

อาจเปลียนแปลงได้ตามเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)

เอกสารประกอบการเปิดบญัชี (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง) แยกตามประเภทลกูค้า ดงันี

ประเภทบุคคลธรรมดา 

1) สําเนาบตัรประชาชน (หน้า-หลงั)/หนงัสือเดินทาง (กรณีทเีป็นลกูค้าตา่งประเทศ)

2) สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไมแ่สดงทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน) /ใบอนญุาตการทํางาน (กรณีเป็นลกูค้า

ต่างประเทศ - ถ้าม)ี

3) หนงัสือยินยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ATS) โดยลงนามตามลายเซน็ทใีห้ไว้กบัธนาคาร พร้อมแนบสําเนาหน้าบญัชธีนาคาร

ทีแสดงชอืและเลขทบีญัชี หรือสมคัรใช้บริการ ATS ผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีบริษัทกําหนด (ต้องไมใ่ช้ชอืบญัชี

ร่วมกบับคุคลอนื)

4) ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท สําหรับสญัญาแต่งตงัตวัแทนนายหน้าเพือซอืขายหลกัทรัพย์และสญัญาดแูลทรัพย์สิน

5) สําเนา Bank Statement ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ หนงัสือรับรองเงนิเดือน หรือ Portfolio ที Broker อนื

ประเภทนิตบิ ุคคล

1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไมเ่กิน 6 เดือน             2)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ

3) สําเนาข้อบงัคบัและรายละเอียดวตัถปุระสงค์ของนิติบคุคล 4)  สําเนารายชอืผู้ถือหุ้นทีได้ออกให้ไมเ่กิน 1 ปี

5) รายงานการประชมุแสดงความประสงค์ขอเปิดบญัชี  6)  สําเนางบการเงิน 3 ปีย้อนหลงั

7) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร 8)  สําเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม (ภ.พ. 20)

9) สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ (กรณีธุรกิจเฉพาะ)

10) ตวัอย่างลายมือชือผู้มีอาํนาจกระทําการแทนบริษัทฯ และตราประทบัทีให้ไว้กบักระทรวงพาณิชย์ (ถ้าม)ี

11) สําเนาบตัรประชาชน และทะเบียนบ้าน (กรณีเอกสารประกอบไมแ่สดงทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน) หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

ชาวต่างชาต)ิ ของผู้มอํีานาจกระทําการแทนบริษัทฯ

12) กรณีทต้ีองการชําระราคาคา่ซอืขายหลกัทรัพย์ด้วย ATS ลกูค้าลงนามใน”หนงัสือยินยอมให้หกับญัชเีงินฝาก” ตาม

ตวัอย่างลายมือชือทีให้ไว้กบัธนาคาร พร้อมแนบสําเนาหน้าบญัชีธนาคารทีแสดงชือและเลขทบีญัช ีหรือสมคัรใช้บริการ 

ATS ผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามทีบริษัทฯกําหนด (ต้องไมใ่ช้ชอืบญัชร่ีวมกบับคุคลอนื)

13) ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท สําหรับสญัญาแต่งตงัตวัแทนนายหน้าเพือซอืขายหลกัทรัพย์และสญัญาดแูลทรัพย์สิน (กรณีมี

การมอบอาํนาจ ต้องเพมิคา่อากรอกี 30 บาทต่อราย)

ช่องทางการส่งคาํสังซ ือขายหลักทรัพย์ 

1) ซอืขายผ่านผู้แนะนาํการลงทนุด้านตลาดทนุ

2) ซอืขายด้วยตนเองผ่าน Internet

คู่มือสาํหรับนักลงท ุน (Equity)

1/2

ช่องทางรับเงนิ ธนาคาร ช่องทางส่งคาํสัง

ฝากเงนิโดยหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคารอตัโนมติั (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 แบบฟอร์มการสง่คําสงั)

ฝากเงนิผ่าน Bahtnet BAY, BBL, KBANK, KTB, SCB, 

TISCO, TMB

(มีคา่ธรรมเนยีมธนาคาร)

เคาน์เตอร์ธนาคาร 

(ส่งหลกัฐานฝากเงินมาท ีe-mail : 

etradeservices@tisco.co.th)

หมายเหต:ุ  1. จาํนวนเงินขนัตาํในการฝากต่อครัง 10,000  บาท 

                  2. กรณีฝากผ่าน  ATS บริษัทฯจะเพิมวงเงนิหลงัจากบริษัทฯทราบผลการหกัเงนิจากธนาคาร



กรณีทลีูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า บริษัทฯ จะเรียกเกบ็คา่ปรับ ดงันี

1) คา่ปรับของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในอตัรา 1,000 บาท /วนั/หลกัทรัพย์

2) คา่ปรับของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (TSD) ในอตัราทศีนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (TSD) กําหนด

กรณีลูกค้าไม่สามารถชาํระราคาค่าซ ือหลักทรัพย์โดยวธิ ีการหกับัญชีเงนิฝากธนาคารของลูกค้าโดยอัตโนมัต  ิ(ATS)

คิดค่าปรับ 1,000 บาทตอ่ครัง สําหรับการกระทําตงัแต่ ครังท ี 4   เป็นต้นไปในแต่ละไตรมาส 

การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากการทาํธุรกรรมต่างๆ  ตามอตัราทบีริษัทฯกําหนด ดขู้อมลูเพมิเติม www.tiscosec.com

การปิดบญัชีกรณีทไีม่มกีารซอืขายเกนิกว่า 3 ปี

บริษัทฯจะดําเนินการปิดบญัชลีกูค้าทไีมมี่การซอืขายเกินกว่า 3 ปี นบัตงัแต่วนัทลีกูค้าได้รับการเปิดบญัชี

ประเภทนักลงทนุแบ่งตามการประเมินความเสียงในการลงทนุ (Suitability Test) 

เสียงตาํ: ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกบัธนาคารเล็กน้อย ไมต้่องการความเสียงและมุง่ลงทนุในระยะสนั

เสียงปานกลางค่อนข้างตาํ: ทา่นรับความเสียงได้น้อย เน้นปกปอ้งเงินลงทนุ  โดยมุ่งหวงัรายได้สมําเสมอจากการลงทนุ

เสียงปานกลางค่อนข้างสูง:  ท่านยอมรับมลูคา่การลงทนุทลีดลงเป็นครังคราวได้

เสียงสูง: ท่านยอมรับความเสียงได้สงู รับความผนัผวนของตลาดได้ และยอมรับการขาดทนุได้ โดยมุง่หวงัการเติบโตของเงนิ

ลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว

เสียงสูงมาก: ท่านต้องการได้รับโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนสงู แม้จะมีความเสียงสงูและยอมรับการขาดทนุได้ในระดบัสงู

พอควร

* ลูกค้าสามารถดูผลการประเมนิได้จากรายงานแสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือ “บญัชทีรัพย์สินของลกูค้า”

กรณีทที่านต้องการเปลียนแปลงข้อมูล   

1) ซอืขายผ่าน  Internet: Login เข้าสูร่ะบบทีหน้าเวบ็ไซด์ www.tiscoetrade.com

เลือก Menu > eService > Profile Settings > Personal Settings 

2) ซอืขายผ่านผู้แนะนาํการลงทนุ: ส่งคําสงัเปลียนแปลงข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร (แบบฟอร์ม)

กรณีทที่านประสงค์จะสอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ หรือร้องเรียนบริการ   กรุณาติดตอ่ผ่านช่องทางตอ่ไปนี

1. ศนูย์บริการลกูค้า โทรศพัท์ : 0 2633 6000 กด 5โทรสาร : 0 2633 6900

2. www.tiscosec.com หรือ www.tiscoetrade.com  หวัข้อ “ติดต่อบริษัทฯ”

3. หน่วยงานกํากบั เลขที 48/49  อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชนั 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

4. ติดต่อด้วยตนเองทีสํานกังาน/สาขาของบริษัทฯ

สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด

สาํนักงานใหญ่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชนั 4 ถนนสาทรเหนอื แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศพัท์: 0 2633 6555, 0 2633 6430 โทรสาร: 0 2633 6900

สาขาเชียงใหม่ 275/4 ชนั 2 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50300

โทรศพัท์: 0 5322 4722 โทรสาร: 0 5322 4711

สาขานครปฐม 386, 388 หมู่ 8 ชนั 3 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศพัท์: 0 3421 1812 โทรสาร: 0 3425 1676

สาขานครราชสีมา 1936/3 โซนเอ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทรศพัท์: 0 4425 7752 โทรสาร: 0 4425 3752

สาขาอดุรธานี 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

การชาํระราคาค่าซอืหลักทรัพย์สุทธ ิ
1) ลกูค้า Credit Line  

1.1 บริษัทฯ หกัเงินจากบญัชเีงินฝากธนาคารของลกูค้าอตัโนมติั (ATS) ทงันี  ลกูค้าต้องมีเงนิในบญัชธีนาคารให้  

เพียงพอในวนัทําการท ี2 ถดัจากวนัทีซอืขายหลกัทรัพย์ ก่อนเวลา 11.30 น.

1.2 กรณีลกูค้านิติบคุคล จ่ายด้วยเชค็ขีดคร่อม (Account Payee Only) ขอให้สงัจ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกดั” 

2) ลกูค้าบญัชเีงนิสด (Cash Balance)  บริษัทฯ หกัเงนิจากบญัชซีอืขายหลกัทรัพย์

หมายเหตุ  ลูกค้าบุคคลธรรมดาประเภท Credit Line ต้องชําระราคาซือขายหลกัทรัพย์สุทธิ ด้วย ATS เท่านัน เว้นแต่ลูกค้าที

รอผลการอนุมัติ ATS จากธนาคาร ให้ใช้วิธีการชําระเงินตามข้อ 1.2) หรือ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ

การชาํระราคาค่าขายหลักทรัพย์

1) ลกูค้า Credit Line

 1.1 บริษัทฯ ฝากเงินเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารของลกูค้าอตัโนมติั (ATS) ในวนัทําการท ี2 ถดัจากวนัทขีายหลกัทรัพย์

ภายใน 15.30 น.

1.2 กรณีลกูค้านิติบคุคล บริษัทฯ จ่ายด้วยเชค็ขีดคร่อม (Account Payee Only) โดยสงัจ่ายชอืลกูค้า 

2) ลกูค้าบญัชเีงนิสด (Cash Balance) บริษัทฯ นําเงินเข้าบญัชีซอืขายหลกัทรัพย์

การถอนเงนิ  

1) ซอืขายผ่าน  Internet: Login เข้าสู่ระบบทีหน้าเวบ็ไซด์ www.tiscoetrade.com เลือก Menu > eService > Account 

Services > Cash Withdrawal  

2) ซอืขายผ่านผู้แนะนําการลงทนุ: ส่งคําสงัถอนเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร (แบบฟอร์ม)

หมายเหต ุเมอืบริษัทฯ ได้รับคําสงักอ่นเวลา 10.00 น. ของวนัทําการ ลกูค้าจะได้รับเงนิภายในวนั กรณีบริษัทฯได้รับคําสงัหลงั

เวลา 10.00 น. ของวนัทําการ ลกูค้าจะได้รับเงนิในวนัทําการถดัไป ทงัน ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอถอนเงนิแตล่ะครังต้อง

ไม่น้อยกวา่ 5,000 บาท

การขอเบกิใบหลักทรัพย์  ลกูค้าส่งคําสงัขอเบิกใบหลกัทรัพย์เป็นลายลกัษณ์อกัษร จะได้รับใบหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั

การรับสิทธ ิประโยชน์ ณ วันปิดสมุดทะเบยีน  

บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนในชอืของลกูค้าเพือรับสิทธิตา่งๆโดยตรงจาก บ.ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ปทท.) จํากดั โดยลกูค้า

จะต้องถือหุ้นให้ถกูประเภทหุ้นตามสญัชาติของผู้ ถือหุ้น หรือตามเงอืนไขของผู้ออกหลกัทรัพย์ จงึจะได้รบัสิทธิประโยชน์ตามที

บริษัทฯผู้ออกหลกัทรัพย์ประกาศ

รายงานแสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือสนิเดือน

1) กรณีลกูค้ามีธุรกรรมซงึกอ่ให้เกิดการเคลือนไหว เชน่ ซอื, ขาย, ฝาก, ถอน, โอนเงนิ/หลกัทรัพย์ บริษัทฯ จะจดัสง่รายงาน

แสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือ และรายงานแสดงการเคลือนไหวของทรัพย์สิน ภายในวนัท ี7 ของเดือนถดัไป

2) กรณีลกูค้าไมมี่ธุรกรรมซงึก่อให้เกิดการเคลือนไหว บริษัทฯ จะจดัส่งรายงานแสดงยอดทรัพย์สินคงเหลือให้กบัลกูค้าทกุ 

12 เดือน คือภายในวนัท ี7 ของเดือนมกราคม

กรณีลูกค้าไม่ชาํระราคาค่าซอืสุทธ ิในวันทกีาํหนด

บริษัทฯจะไมใ่ห้ลกูค้าซอืหลกัทรัพย์จนกว่าลกูค้าจะชาํระราคาพร้อมค่าปรับเรียบร้อยแล้ว และจะเรียกเก็บค่าปรับ ดงันี

1) ค่าปรับการชําระราคาล่าช้าในอตัรา 15% ตอ่ปีของมลูค่าทีผิดนดั

2) ค่าปรับของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1,000 บาท/วนั/รายการ 2/2


