/ 3. ขอมูลสถานะทาทางการเงิน...........................

3. ขอมูลสถานะทางการเงิน
รายไดหลักตอป

200,000 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 5,000,000 บาท
> 5,000,000 บาท
รายไดอื่นๆ ตอป
100,000 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
> 1,000,000 บาท
ไมมี
แหลงที่มาของรายได
รายไดหลัก
รายไดอื่น
แหลงที่มาของรายไดอื่น
ธุรกิจสวนตัว โปรดระบุ...........................................
การลงทุน
มรดก
อื่นๆ ...........................
แหลงที่มาของรายไดมาจาก
ประเทศไทย
ประเทศอื่น (โปรดระบุ) ..................................................................................................................
มูลคาสินทรัพย (เงินฝาก หลักทรัพย ฯลฯ)
< 1,000,000 บาท
1,000,000 – 10,000,000 บาท
> 10,000,000 บาท
ภาระคาใชจายตอเดือน (% ของรายไดตอเดือน)
< 25 %
25% - 50%
มากกวา 50%

บุคคลอื่นที่ไดรับประโยชนจากการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย*
ขาพเจา
บุคคลอื่น (โปรดระบุ) .........................................................
บุคคลอื่นที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย**
ขาพเจา
บุคคลอื่น (โปรดระบุ) .........................................................
ตำแหนงทางการเมือง
ของทาน
ไมมี
มี (โปรดระบุ) .....................................................................
คูสมรส
ไมมี
มี (โปรดระบุ) .....................................................................
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปที่ผานมา :
ไมเคยกระทำผิด
เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน ..........................................................................ป พ.ศ...........................................
การมีสวนรวมในธุรกรรมตอไปนี้
ไมมี
ธุรกิจคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ
ธุรกิจคาของเกา
ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ธุรกิจบริการโอนเงิน
ธุรกิจคาสิโนหรือบอนการพนัน
ธุรกิจสถานบริการ
ธุรกิจคาอาวุธยุทธภัณฑ
ธุรกิจนายหนาจัดหางาน
ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร

/ แบบประเมินความสามารถ...........................

/ เงื่อนไขและขอตกลง...........................

เลขที่บัญชี

/ แบบแจงสถานะความเปน................................

สถานะของลูกคา
Status of Customer

/ 1.2 คำถามเพิ่มเติม...........................

5.

6.

7.

8.

สวนที 2
Part 2

. . . . . . . . ...................

สวนที 3
Part 3

. . . . . . . . ...................

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Conﬁrmation and Change of Status

การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

/ ทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจ...........................

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

/ หนังสือมอบอำนาจ...........................
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/ หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก..........................

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแก บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส
(Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารไดรับจากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคลลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้ง หรือมอบ
หมายจากบริษัทใหกระทำการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนำเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัทฯ
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทฯ ดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจำนวนเงินที่
บริษัทฯ แจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจาตามจำนวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้ หรือแผนบันทึกขอมูล
(Disket) หรือขอมูลอิเล็คทรอนิคส (Electronic data โดยการ Update) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงจะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจาก
บริษัทฯ โดยตรง โดยทั้งที่ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพจา เพื่อชำระ
หนี้แกบริษัทฯ ตามใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็คทรอนิคส (Electronic data โดยการ Update) ที่ธนาคารไดรับจาก
บริษัทฯ และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดก็ตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหัก
บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวจากสมุดเงินฝากของ
ธนาคารและใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยูแลว
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผล
ใชบังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหัมีผลใชบังคับทันที นับแตวันทำ
หนังสือนี้และใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทำเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญานี้ทําที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สัญญานี้ทําขึ้น ณ วันที่ระบุในท้ายสัญญานี้ ระหว่าง _____________________________________________________________________ (ต่อไปนี้สัญญานี้จะ
เรียกว่า “ลูกค้า”) ฝ่ายหนึ่งกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะ
เป็นลูกค้าของบริษทั ฯ โดยขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และยินยอมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ รวมทั้งหน่วยงานกํากับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ รวมตลอดถึงแต่
ไม่จํากัดเฉพาะระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหน้าทุกประการ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้
1.

นิยาม ในสัญญานี้คําว่า
“ก.ล.ต.”
“การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
(Over the counter)”
“การซื้อขายหลักทรัพย์แบบชําระ
ราคาสุทธิ (Net Settlement)”
“ค่าขายหลักทรัพย์”
“ค่าซื้อหลักทรัพย์”
“คู่มือการใช้บริการ”
“ซื้อ”
“ตลาดหลักทรัพย์”
“ทรัพย์สิน”
“บริการออนไลน์/บริการโพเอ็มส์”
“บัญชี”
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด”
“บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ
ชําระเงินล่วงหน้า”

“แบบคําขอเปิดบัญชี”
“ผู้แทน”
“ภาระหนี้สนิ ”
“ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า”
“รหัสประจําตัว”

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมายถึง
การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์จด
ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ให้ทําการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการขายหลักทรัพย์เดียวกันจากส่วนที่ซื้อมาในวันเดียวกัน และมีการชําระราคาสุทธิ
ของค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์นั้น
หมายถึง
จํานวนเงินสําหรับการขายหลักทรัพย์ในรายการขายแต่ละรายการผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หมายถึง
จํานวนเงินสําหรับการซื้อหลักทรัพย์ในคําสั่งซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หมายถึง
หนังสือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติม
ได้เป็นครั้งคราว
ให้หมายความรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย
หมายถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมายถึง
เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น รวมตลอดถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว
หมายถึง
บริการการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทําไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
หมายถึง
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ
หมายถึง
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ตามแบบคําขอเปิดบัญชีของลูกค้า ตามที่ได้ระบุไว้
ในข้อ 3
หมายถึง
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดทําขึ้น เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4
ของสัญญานี้ การฝากเงินและการถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้
หลักทรัพย์ และค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกี่ยวกับสัญญานี้
หมายถึง
แบบคําขอที่ลูกค้ายื่นเพื่อขอเปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อขาย
หลักทรัพย์
หมายถึง
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทน
หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก และ
เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าของลูกค้าและหนี้ที่เกิดจากและเกี่ยวกับสัญญานี้
หมายถึง
มูลค่าสุทธิของยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวันทํา
การ
หมายถึง
รหัสประจําตัวของลูกค้าที่บริษัทฯ กําหนดไว้เพื่อใช้สําหรับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และ/หรือบริการ
อื่นๆ ของบริษัทฯ
/ “วงเงินซื้อขาย” ..................................
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“วงเงินซื้อขาย”

หมายถึง

“วันทําการ”
“วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์”
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”
“สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“สํานักงาน”
“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”

หมายถึง
หมายถึง

“หลักทรัพย์”

หมายถึง

“หลักทรัพย์จดทะเบียน”

หมายถึง

จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้
และให้รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบําเหน็จ ค่านายหน้า ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่
ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้หมายรวมถึงวงเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 4.3 แห่งสัญญานี้แล้วแต่
กรณี
วันที่บริษัทฯ หลักทรัพย์เปิดทําการในประเทศไทย
วันที่ลูกค้าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่ได้เปิดไว้กับบริษทั ฯ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือมอบอํานาจที่ลูกค้าทํากับบริษัทฯ โดยแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ในนามของลูกค้า
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้า เครื่องหมาย
บริการความลับทางการค้า ความรู้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม)
และคําขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใดๆ ในโลก
หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึง ใบสําคัญ
แสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าชื่อซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดง
สิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารแห่งสิทธิ
อื่นใด รวมตลอดถึงดอกผล เงินปันผล และสิทธิอื่นๆ ในหลักทรัพย์นั้นด้วย และหลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ หรือ สํานักงานประกาศกําหนด
หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ ได้รับการอนุญาตให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

2. การมอบอํานาจ
2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตาม
คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์อักษรหรือคําสั่งด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี
หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป
2.2 ลูกค้าทราบดีว่าเป็นสิทธิของบริษัทฯ ทีจ่ ะไม่รับคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก็ได้ และลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมาย และสละสิทธิที่จะยก
ข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ โดยได้มอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอํานาจทั่วไปของลูกค้าเพื่อกระทําการใดๆ แทนลูกค้าได้ดังต่อไปนี้
2.2.1 ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการรับโอน รับมอบ ถือครอบครองและส่งมอบ
หลักทรัพย์หรือใบสําคัญหลักทรัพย์ต่างๆ
2.2.2 ชําระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าตัวแทนนายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
หรือจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และรับชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการรับเงินปันผล หรือดอกเบี้ยหรือเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอัน
เกี่ยวกับหรือเกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้า ไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ จะอยู่ในชื่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
2.2.3 นําเงินค่าขายหลักทรัพย์และดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 2.2.2 ข้างต้น รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที่นํามาวาง
เป็นประกันไปชําระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทฯเป็นครั้งคราว
2.2.4 ทํา และ/หรือลงนามในหนังสือเอกสาร สัญญา หรือตราสารใดๆ รวมทั้งหนังสือ เอกสาร สัญญา หรือตราสารการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์เป็นต้น ปิดโอน
หลักทรัพย์เป็นชื่อของบริษัทฯ หรือบุคคล หรือ นิติบุคคลตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ อันเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯได้ถือหรือครอบครองไว้ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกําหนดแห่งข้อ 7.7
2.2.5 แต่งตั้งและถอดถอนตัวแทนช่วงเพื่อการใดๆ แทนบริษัทฯ ตามอํานาจที่ให้ไว้ตามหนังสือมอบอํานาจนี้
2.2.6 ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการถูกฟ้องร้อง เป็นคดี
ต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหรือถ่ายโอนไปซึ่ง
หลักทรัพย์ ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของลูกค้า และหรือตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อชดใช้ให้แก่บริษัทฯ แทนหลักทรัพย์
ซึ่งลูกค้าได้สั่งให้บริษัทฯ ขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมิได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา
828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทฯ
/ 2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และ ..................................
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2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ
2.2.8 ทําการอื่นใดบรรดาที่จําเป็นหรือสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามอํานาจที่ให้ไว้ตามหนังสือมอบอํานาจนี้
2.3 ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้านี้มีอันสิ้นผลไป คู่สัญญาตกลงให้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระ
เงินล่วงหน้าสัญญาซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ สัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นอันสิ้นผลไปทั้งหมด แต่อย่างไรก็
ตาม การสิ้นผลของสัญญาย่อมไม่เป็นเหตุให้สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาที่ยังคงมีตอ่ กันก่อนการสิ้นผลนั้นๆ เป็นอันสิ้นสุดลงไปด้วย
3. การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เงินสด
3.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อประเภท ชนิด จํานวนและราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้นโดยไม่
เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายนั้น หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใดและเมื่อบริษัทฯ จะต้องรับ
หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วก็ให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกันและจํานวนเท่ากันแทนกันได้
3.2 บริษัทฯ ตกลงที่จะให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญานี้ ภายในวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯกําหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะลดหรือเพิ่มวงเงินซื้อขายตามที่
บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน บริษัทฯ จะทําการแจ้งวงเงินซื้อขายเริ่มต้นให้ลูกค้าทราบและการเปลี่ยนแปลง
วงเงินในภายหลัง ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติคําสั่งซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อและ/หรือขายดังกล่าวตาม
สัญญาฉบับนี้ทุกประการ เสมือนว่าการซื้อ และ/หรือขายดังกล่าวไม่เกินวงเงินซื้อขาย
3.3 ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะนําทรัพย์สินตามที่สํานักงานประกาศ มาวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดตามจํานวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้โดยจํานวนเงิน
ดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า
3.4 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ดังต่อไปนี้
3.4.1 กรณีลูกค้านําเงินสดมาเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ถือเงินสดของลูกค้าพร้อมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการถือเงินสด
ดังกล่าวของบริษัทฯ ไว้เป็นหลักประกันในการชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ และหากลูกค้าไม่
ชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นําหลักประกันดังกล่าวมาชําระหนี้ของลูกค้าได้
3.4.2 กรณีลูกค้านําหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานกําหนดมาวางเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ยึดหน่วงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไว้
เป็นหลักประกันในการชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ ได้จนกว่าลูกค้าจะชําระหนี้แก่บริษัทฯ จน
ครบถ้วน และตกลงชําระดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชําระแก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกําหนด ทั้งนี้การดําเนินการของบริษัทฯตามข้อ 3.4 นั้น ไม่
เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกค่าปรับ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อนํามาชําระหนี้แก่บริษัทฯ แต่ประการใด
3.5 บริษัทฯ อาจจะตกลงกําหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า ซึ่งมีความแปรผันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทหลักประกันที่ลูกค้านํามาวาง
ไว้ ซึ่งอาจได้แก่เงินสด หรือหุ้น ที่ทําการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้มีผลต่อวงเงินซื้อขาย ทั้งนี้ วงเงินซื้อขายที่ลูกค้าจะทําการซื้อขายได้นี้ จะ
โดยลูกค้ายอมรับผลการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของวงเงินซื้อขายที่เกิดจาก
เป็นจํานวนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่คํานวณได้ในบัญชีของลูกค้าในสิ้นวันทําการก่อนหน้า
การสั่งซื้อหรือขายแต่ละครั้ง เป็นวงเงินที่ได้ทําการซื้อขายกับบริษัทฯ ขณะนั้น และ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระราคาหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในหนังสือ
สัญญาฉบับนี้ทุกประการ
3.6 ลูกค้าตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน
กําหนดเวลา 3 วันทําการสําหรับหลักทรัพย์ประเภททุน และไม่เกินกําหนดเวลา 2 วันทําการสําหรับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น หรือ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทฯ ได้ประกาศกําหนดเป็นคราวไป โดยให้ถือเอาตามยอดเงินที่แสดงอยู่ในรายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ และ/หรือ
ตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่นซึ่งเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ซื้อหลักทรัพย์หากลูกค้าผิดนัดการชําระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ
3.6.1 คิดค่าปรับจากจํานวนเงินที่ผิดนัดชําระราคา ในอัตราที่บริษัทฯกําหนดและประกาศเป็นครั้งคราว นับแต่วันที่ผิดนัดชําระราคาจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับ
ชําระจนครบถ้วน และ/หรือ
3.6.2 บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ตลอดจนสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โดยมิต้องคํานึงว่าเป็นหลักทรัพย์และ/หรือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการจองซื้อที่ผดิ นัดชําระราคาหรือไม่
หรือเป็นหลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทฯ ครอบครองไว้เพื่อการใด ลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายและการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนัน้ จนครบถ้วนทุกประการทั้งนี้ การเลือกใช้สิทธิบงั คับขายหลักทรัพย์ตามข้อ
3.6.2 นั้น ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ในการที่จะเรียกค่าปรับตามข้อ 3.6.1 จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชําระหนี้จนครบถ้วน
3.7 ลูกค้าตกลงยินยอมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้กับบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือตามกําหนดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นคราวไป หากลูกค้าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายตามวันเวลาที่กําหนด บริษทั ฯ จะดําเนินการซื้อหลักทรัพย์ในจํานวนดังกล่าว เพื่อ
นําหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นไปส่งมอบแทนที่ของลูกค้าในวันทําการที่สองถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น โดยบริษัทฯ ไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้า
/ ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ..................................
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ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบแทนดังกล่าวนั้นจนครบถ้วนทุกประการ
3.8 ในกรณีที่ลูกค้าสัง่ ให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อมาโดยผ่านบริษัทฯ และลูกค้ายังมิได้ชําระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอัน
เป็นอุปกรณ์อื่นๆ นั้นให้แก่บริษทั ฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ขายหลักทรัพย์ตามคําสั่งดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องชําระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน แล้วบริษัทฯ จึงจะชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้ หากธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์
แบบชําระราคาสุทธิ บริษัทฯ มีดุลยพินิจที่จะทําการหรือไม่ทําการหักกลบลบหนี้กับลูกค้าได้
3.9 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามความในข้อ3.6.2 ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนหนึง่ การขายตามคําสั่ง
ของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นํายอดเงินทีพ่ ึงจะได้รับจากการขายนั้นๆ หลังจากหักค่านายหน้าค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับแต่วันที่
บริษัทฯ จัดการซื้อหลักทรัพย์ตามคําสั่งของลูกค้าแล้ว ไปหักกลบลบหนี้ และ/หรือหักทอนบัญชีทุกประเภททีล่ ูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือนําเงิน ทรัพย์สิน
ตลอดจนดอกผลหรือเงินปันผล หรือสิทธิอนื่ ใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินซึ่งบริษัทฯได้รับในนามของลูกค้าซึ่งอยู่ในครอบครองของบริษัทฯ ไปชําระหนี้ทุก
ชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชําระหนี้จนครบถ้วนตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน
3.10 ในการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าตามความในข้อ 2.2.6 หรือ 3.9 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทําการใดๆ ตามที่บริษัทฯ
เห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน หรือไม่
จําเป็นต้องแจ้งความ หรือโฆษณา หรือกระทําการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งสิน้ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นําเงินซึง่ ได้จากการขายหลักทรัพย์นนั้ ๆ ชําระหนี้ทุก
ชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบนั และหนีท้ ี่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิด
ของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยงั คงต้องชําระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
4. การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
4.1 กรณีท่ลี ูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้านอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ของ
สัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องรวมถึงข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในภายหน้าด้วย
4.2. ลูกค้าตกลงที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของตนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์
อักษร หรือคําสั่งด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
กล่าวคือ
4.2.1 ลูกค้าตกลงที่จะชําระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทฯ และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้สั่งผ่านบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าในแต่ละคราว ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
4.2.2 ลูกค้าตกลงที่จะดํารงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในระบบชําระเงินล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษายอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้แยกจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ โดยการนําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือการที่บริษัทฯ นําไปลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์หรือ
ลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.3.1 (ก)
4.2.3 ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในอัตราที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยดอกเบี้ยจะสะสมเป็นรายวันและจะคิดคํานวณภายหลัง
เวลาปิดทําการในวันทําการแต่ละวัน ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือของลูกค้ารวมแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจํานวนเงินขั้นต่ําที่บริษัทฯ กําหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณและการชําระดอกเบี้ยตามข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จําเป็นต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า
4.2.4 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า จะถูกนําฝากเข้าในยอดเงินคงเหลือในระบบชําระเงินล่วงหน้าของลูกค้า ภายหลังจากเวลา
ปิดทําการในวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
4.2.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อนํามาชําระภาระหนี้สินและ
หนี้สินอื่นใดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ
4.2.6 ลูกค้าสามารถเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าได้ต่อเมื่อได้ยื่นหนังสือขอเบิกถอนเงินตามแบบที่บริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะคืนยอดเงินคงเหลือของ
ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการหักภาระหนี้สินให้แก่ลูกค้าภายใน 2 วันทําการ หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ จะได้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวหลังจาก
วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือขอเบิกถอนเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดข้อจํากัดในวงเงินขั้นต่ําและวงเงินสูงสุดในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของ
ลูกค้า
4.2.7 ภายหลังที่ย่นื หนังสือขอเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขาย (หลังจากหักจํานวนเงินที่ขอเบิกถอน)
4.2.8 ลูกค้าตกลงที่จะฝากหรือดําเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทฯ ก่อนที่ลูกค้าจะมีคําสั่งขายหลัก
ทรัพย์
4.2.9 ลูกค้าตกลงที่จะชําระ ..................................
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4.2.9 ลูกค้าตกลงที่จะชําระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และตามสัญญานี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ
กําหนด
4.3 คู่สัญญาตกลงให้มีการกําหนดวงเงินซื้อขายและคําสั่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าดังต่อไปนี้
4.3.1 วงเงินซื้อขายสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าให้คิดคํานวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทําการ
และให้ปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าโดย
(ก) หักคําสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการยืนยันคําสั่งดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
(ข) เพิ่มค่าขายหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนของคําสั่งขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันคําสั่งแล้ว
4.3.2 ลูกค้าตกลงที่จะฝากหรือดําเนินการให้มีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการกําหนดวงเงินซื้อสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ระบบชําระเงินล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อ
4.3.3 บริษัทฯ อาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกค้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
4.3.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่สั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
4.3.5 กรณีที่ปรากฏแก่บัญชีซื้อขายอันมีผลทําให้ลูกค้าทําการสั่งซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขาย ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับหลักทรัพย์ตามจํานวนและราคาที่ซื้อ
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะดําเนินการให้วงเงินซื้อขายของลูกค้าถูกต้องภายในวันทําการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยวิธีใดๆ
ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
4.3.6 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับคําสั่งใดๆ ของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าที่เกินวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับ
ผิดต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่มี
ตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ
4.3.7 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ทําคําสั่งขายชอร์ต (short sale order) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เพื่อประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ การขายชอร์ต
(short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายังไม่ได้ฝากเข้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าในขณะที่มีคําสั่งขาย
4.3.8 บริษัทฯ อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกหรือปฏิเสธคําสั่งใดๆ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ราคาซื้อขายและ/หรือจํานวนหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงาน หรือ

(ข) มีคําสั่งขายชอร์ต (short sale order) หรือ
(ค) มีการกระทําผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
4.3.9 ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทําการในแต่ละวันทําการ คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเรียงไปตามลําดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิก
เมื่อเวลาปิดทําการในแต่ละวันทําการ ลูกค้าอาจจะยกเลิกคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้ไว้และ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคําสั่งโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทัง้ นี้ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่
สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนได้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ยืนยันคําสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้ว
4.3.10 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าทําผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
4.4 คู่สัญญาตกลงให้มีการชําระราคาหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันดังต่อไปนี้
4.4.1 ลูกค้าตกลงว่า การชําระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้านั้น จะดําเนินการโดยการปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
ในวันชําระราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ กําหนดให้ชําระค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ภายในวันทําการที่สามนับจากวันที่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และลูกค้าตกลงจะผูกพันตนตามการเปลี่ยนแปลงวันชําระราคาหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงาน กําหนดเป็นครั้งคราว
4.4.2 ในวันชําระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ให้หักค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ครบกําหนดชําระจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า และ
(ข) ให้นําค่าขายหลักทรัพย์ที่ครบกําหนดชําระในวันดังกล่าวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในวันทําการแต่ละวันที่กล่าวถึงในข้อ 4.4.1 ข้างต้น ให้หมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าภายหลังจากมีการปรับค่าซื้อหลักทรัพย์และค่า
ขายหลักทรัพย์ที่ถึงกําหนดชําระราคาในวันทําการดังกล่าว
4.5 คู่สัญญาตกลงให้มีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
4.5.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นําหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าไปชําระหนี้ตามสัญญานี้และสามารถนําหลักทรัพย์ดังกล่าว
ไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหนี้อื่นๆ ทั้งปวงที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
4.5.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือหลักทรัพย์ใดๆ ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว
4.5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
4.5.4 หากบริษัทฯ ได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ นํา
ผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เพื่อรวมเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ณ วันที่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
4.6 ลูกค้าตกลงที่จะแต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนของบริษัทฯ เบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าและนําไปใช้ชําระค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือเพื่อ
/ ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์....................
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ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
4.7 เพื่อความสมบูรณ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เมื่อบริษัทฯ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงที่
จะจัดหาเอกสาร และกระทําการใดๆ ที่จําเป็น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
4.7.1 เข้าทํา (และดําเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าทํา) ซึ่งเอกสารสัญญา หนังสือมอบอํานาจใดๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและ/หรือ
สัญญานี้
4.7.2 ยินยอมและให้สัตยาบันต่อการทั้งปวงที่บริษัทฯและผู้แทนของบริษัทฯ ได้กระทําไปเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้
และ
4.7.3 ดําเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความยินยอม และ/หรือให้สัตยาบันในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้
5. การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
5.1 กรณีท่ลี ูกค้าประสงค์จะเข้าทําสัญญาการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ นอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนีข้ องสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย
ข้อกําหนดใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
5.2 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ลูกค้าตกลงที่จะนําหลักทรัพย์ ใบตอบรับการโอนหลักทรัพย์ ที่
นายทะเบียนเป็นผูอ้ อก หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์มามอบไว้กับบริษัทฯ ก่อน บริษัทฯ จึงจะทําการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระหนี้สิน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานดังกล่าวเองทั้งหมด
5.3 ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรัพย์ที่สั่งให้บริษัทฯ ซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยค่านายหน้าและ
ค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันที หรืออย่างช้าไม่เกินกําหนดเวลา 3 วันทําการ เว้นแต่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อชําระราคา
หลักทรัพย์ อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือตามกําหนดที่ สํานักงาน หรือบริษัทฯ จะได้ประกาศเป็นคราวไป โดยถือเอาตามยอดเงินที่อยู่ใน
รายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่น หากลูกค้าผิดนัดชําระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ
คิดค่าปรับและบังคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6 ได้ทันที
6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
6.1 ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทําสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และยอมรับบทบัญญัติดังต่อไปนี้ของสัญญา
นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อกําหนดของบริษัทฯที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการ แก้ไขเพิ่ม
เติม ในภายหน้าด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
6.2 บริษัทฯ ตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์สําหรับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้
6.2.1 ส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ มายัง
บริษัทฯ
6.2.2 สนทนาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์รายอื่นๆ
6.2.3 ใช้บริการอื่นใดตามที่บริษัทฯ จัดให้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และ
6.2.4 เข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชี้สภาพตลาดที่สําคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด ในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิค บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ให้บริการ
ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ และความเห็นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่บริษัทฯ กําหนด
6.3 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคําสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ที่ลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการ
6.4 คําสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ที่กระทําผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์มายังบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบัญชีดังกล่าว
6.5 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอื่นใดของ
ลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
6.6 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติแบบคําขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจําตัวเพื่อใช้ทุกครั้งที่ลูกค้ามีคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการออนไลน์ /
บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจําตัวไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ /
บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกค้าจะแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญเสีย การสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนํารหัสประจําตัวไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ได้
จัดให้ ลูกค้าตกลงที่จะดํารงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแลความปลอดภัยของบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ดังนั้น ลูกค้าจะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้มี
การนํารหัสประจําตัวของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กําหนดให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการ
โพเอ็มส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดําเนินการใดๆ เพื่อไม่ให้มีการนํารหัสประจําตัวไปใช้โดยไม่ได้
/ รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว......................
พิมพครั้งที่ 1/2560 ปรับปรุงเมื่อ 1 ก.พ. 2560

6

6.7

6.8
6.9

6.10
6.11

6.12
6.13

6.14
6.15
6.16
6.17

รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทฯ สําหรับความ
สูญเสียและความเสียหายที่บริษัทฯ อาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และการใช้รหัสประจําตัวโดยมิได้รับอนุญาต
ในการขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มีอยู่ในข้อมูล และ
รายงานที่ได้รับและเกิดจากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้าจะไม่กระทําการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้งจะดําเนินการตามที่จําเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
การให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์หรือข้อมูลในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือเป็นการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้
คําปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัทฯ
บริษัทฯ ไม่ได้ให้คํารับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการนําข้อมูลหรือบริการออนไลน์ / บริการ
โพเอ็มส์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงคําปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใช้ข้อมูล หรือคําแนะนําในการซื้อหรือขาย และ/หรือการ
ยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมในคําแนะนําดังกล่าว
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ สํานักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้า ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ สํานักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ร้อง
ขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
ลูกค้าตกลงและให้คํารับรองดังต่อไปนี้
6.11.1 จะไม่ทําซ้ํา ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จําหน่าย ตีพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอื่น) ซึ่งข้อมูลและ/หรือ
รายงานที่ได้รับจาก หรือผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ ก่อน
และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
6.11.2 แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการ
ยืนยันคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทําการซื้อขายได้แล้ว
ลูกค้าตกลงที่จะชําระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่บริษัทฯ กําหนด
บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จําเป็นต้องรับผิดต่อลูกค้าสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูล
และ/หรือรายงานในบริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการ
กระทําผิดโดยเจตนาของบริษัท) บริษทั และผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัท) เนื่องจากความ
ไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการโพเอ็มส์
ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่
เกิดขึ้นแก่บริษัท โดยจะชดใช้ให้เต็มจํานวนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทําความผิด หรือฝ่าฝืนข้อกําหนด หรือให้ความเห็นหรือคํากล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการโพเอ็มส์ได้ทันที ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและใน
กรณีนี้ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิด
แก่ลูกค้า
ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้าจะทําการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคําสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แสดง
นัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดําเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจําตัวของลูกค้า
ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.17.1 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ
ของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
6.17.2 เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6.17.3 เอกสารที่ลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ /
ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือและเอกสารหรือข้อมูลอันใดที่เกี่ยวข้อง
6.17.4 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้การยกเลิกรับ
หรือขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช้
6.17.5 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.13.3 ที่บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารผ่าน
ช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ ผ่านทาง website ของบริษัทฯ http://www.poems.in.th. ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
6.17.6 ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่
/ จํากัดอยู่เพียงแต่) การสูญหาย.......................
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จํากัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น
เนื่องจากข้อจํากัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า
บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกค้าในการจัดส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้
6.17.7 ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทําการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทฯ ที่จัดส่งไปยังที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของ
ลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทฯ ได้กระทําการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
7.1 บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องแยกและทําบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไว้บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าไว้ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัทฯ หรือสถานที่ของบุคคลอืน่ ที่มีความมั่นคง
และปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบอย่างชัดแจ้งว่าทรัพย์สินที่นํามาเก็บรักษาเป็นของลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจํานวน ไม่เกินความ
เสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบและชดใช้
7.2 ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าบริษัทฯ อาจนําเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศ
กําหนด หากบริษัทฯประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
7.3 บริษัทฯ ตกลงจะทําการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อนําทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกําหนดแห่งสํานักงาน การดําเนินการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการแยก
ทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้านี้แล้ว
7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน
(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนําไปลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สํานักงานประกาศ
กําหนดในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชําระคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม่กําหนดข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบ
กําหนด
(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองซึ่งบริษัทฯ ได้กระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
7.3.2 ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย
7.3.3 ทรัพย์สินอื่นแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอื่นนั้น เป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
7.4 บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิ
ให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามความในข้อ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)
7.5 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7.3.1 (ก) ลูกค้าให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการนําทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ ไม่
ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับบริษทั ฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การลงทุนดังกล่าว
7.6 บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคําสั่งหรือความยินยอมของ
ลูกค้าหรือผู้รับมอบอํานาจของลูกค้า
7.7 กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ และประสงค์จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้รับ
มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้านั้น บริษัทฯ ตกลงจะดําเนินการตามที่ลูกค้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
7.7.1 การรับมอบฉันทะดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือชี้นําจากบริษัทฯเอง/
7.7.2 การมอบฉันทะต้องทําเป็นหนังสือและให้ไว้เป็นการเฉพาะคราว และ
7.7.3 ในหนังสือมอบฉันทะต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า ลูกค้าประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมอย่างไร
7.8 บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรักษา โดยกรณีที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตามระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดง
ทรัพย์สินของลูกค้าไปให้ตามประกาศของสํานักงาน
7.8.1 บริษัทฯ ตกลงที่จะจัดทําและจัดให้มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีโดยจะระบุรายละเอียดขั้นต่ํา กล่าวคือ
(ก) ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
/ (ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขาย…………………
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(ข) หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
(ค) วงเงินซื้อขายของลูกค้า
(ง) รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
(จ) รายละเอียดของการชําระเงินและการรับเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกําหนดระยะเวลา และความถี่ในการจัดทํารายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี สําหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นครั้งคราวด้วยวิธีการ
ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการส่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
7.8.2 ลูกค้าตกลงที่จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง และจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อความที่ไม่
ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าและรายการต่างๆ ที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
จากลูกค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี บริษัทฯ จะถือว่ารายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแต่ละฉบับถูกต้องและ
ลูกค้าตกลงให้มีผลผูกพันลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใดๆ หากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชีแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
7.9 บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าหรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น
ให้แก่ลูกค้าดังนี้
7.9.1 บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้า หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนใน
ลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น
7.9.2 บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลหรือผลตอบแทนข้างต้นให้แก่ลูกค้าภายในทุกๆ วันสิ้นเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
7.10 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทฯ ดังนี้
7.10.1 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทฯ ได้จัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศเป็นครั้งๆ ไป
7.10.2 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมข้างต้นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป
7.11 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฝาก ถอนทรัพย์สินของลูกค้าจากบริษัทฯ หรือดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้มีอยู่ก่อน หรือในขณะที่ได้ทําสัญญาฉบับนี้ โดยการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าหรือบริษัทฯ
ของลูกค้าจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามและสามารถถอนได้ไม่เกินจํานวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว อนึ่งกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทฯ พึงจะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ลูกค้าโดยพลัน
8.

การเข้าเป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งใช้บังคับกับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นต้น

9. ความรับผิด
9.1 คู่สัญญาตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ตามคําสั่งของ
ลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
9.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ภาระหนี้สิน การดําเนินคดี ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้
เว้นเสียแต่จะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาที่จะกระทําผิดโดยบริษัทฯ
9.3 บริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องรับผิดต่อลูกค้า สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้ หรืออ้างอิงถึง
ข้อมูล และ/หรือรายงานในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทฯหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ /
บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทําผิดโดยเจตนาของบริษัทฯ) บริษัทฯ และผู้แทนของบริษัทฯไม่ต้องรับผิดกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือ
ความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัทฯ) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูลและ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์
9.4 ลูกค้าตกลงที่จะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดําเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทํา การงดเว้นกระทําการหรือ
ความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่นความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น
9.5 ในกรณีที่ลูกค้าได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ รวมถึง
(แต่ไม่จํากัดเฉพาะเท่าที่จะกล่าว) การส่งมอบแก่หรือรับจากบริษัทฯ ซึ่งการชําระเงินอันเนื่องมาจากการซื้อหลักทรัพย์ การรับเงิน อันเนื่องมาจากการขายหลักทรัพย์ ใบ
หุ้น ใบแจ้งหนี้ และบรรดาการงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กระทําในนามของลูกค้า ลูกค้าตกลงด้วยว่าในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการดําเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยลําพังของลูกค้าเอง ซึ่งลูกค้าตกลงจะไม่ร้องเรียน เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดําเนินการตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นต่อบริษัทฯ
10. การติดต่อ
บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ถ้าหากได้นําส่งโดยพนักงานของ
/ บริษัทฯ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด.............................
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บริษัทฯ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วทั้งนี้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะ
มีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไม่ได้
เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้ว
11. การผ่อนผัน
กรณีที่บริษัทฯ ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็น
การผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
12. การชดใช้ความเสียหาย
12.1 ลูกค้าตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทํา หรืองดเว้นกระทําการของลูกค้า
หรือตัวแทนของลูกค้ารวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดเกี่ยวกับ
สัญญานี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทํา งดเว้นกระทําการ หรือความผิดของบริษัทฯ
12.2 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่
เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ โดยจะชดใช้ให้เต็มจํานวนที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทําความผิดหรือฝ่าฝืนข้อกําหนดหรือให้ความเห็นหรือคํากล่าวใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ
12.3 ให้นําบทบัญญัติแห่งข้อ 12.1 และ 12.2 มาบังคับใช้แก่การบังคับชําระหนี้ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ภาระในการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ให้แก่บริษัทฯ จะมีอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกสัญญานี้แล้ว
13. การบอกเลิกสัญญา
13.1 สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกําหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนีไ้ ด้ทุกขณะตลอดไป โดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วัน
13.2 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
13.2.1 ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกโดยต้องบอกล่าวไปยังบริษัทฯ เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และลูกค้าจะมีสิทธิให้การบอกกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้ชําระหนี้ที่ค้าง
ชําระโดยครบถ้วนแล้ว
13.2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใดหากลูกค้าไม่ได้ทํา
รายการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ในระยะ เวลาหนึ่งปี
13.3 ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/
หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ได้ทนั ทีไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และในกรณีนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในบรรดา
สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า
13.4 กรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญานี้ บริษัทฯ อาจส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังลูกค้า และลูกค้าจะต้องชําระภาระหนี้สิน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าจนครบจํานวนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือบอกกล่าว
13.5 คู่สัญญาตกลงว่าผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นผลกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล
13.6 ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนอํานาจที่ลูกค้าได้มอบไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามหนังสือมอบอํานาจที่ระบุไว้ในข้อ 2 แห่งสัญญานี้จนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาตาม
ข้อ 13 นี้
13.7 โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก
13.7.1 ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 รวมทั้งไม่ดําเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทําคํา
ชี้แจงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือ สํานักงาน ร้องขอตามข้อ 2.4
13.7.2 ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้
13.7.3 บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร หรือเพื่อป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ หรืออาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย พฤติกรรมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยง หรือ อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
13.7.4 บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักหักบัญชี หรือ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ สํานักงาน.
ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
(1) บังคับขายหลักทรัพย์ หักทอนบัญชีหรือบังคับชําระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระแล้วหรือ
ไม่ก็ตาม และ/หรือ
(2) ลดหรือจํากัดวงเงินซื้อหลักทรัพย์สูงสุดของลูกค้า และ/หรือ
/ (3) ไม่ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์……………………….
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(3)
(4)
(5)
(6)

ไม่ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ
ยกเลิกคําสั่งซื้อและคําสั่งขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคําสั่งไว้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังมิได้ดําเนินการ และ/หรือ
ปิดบัญชีของลูกค้าทัง้ หมดเพื่อชําระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า
ดําเนินการหรืองดเว้นดําเนินการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือ สํานักงาน เห็นสมควร

14. ความสมบูรณ์แห่งสัญญา
ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ว่าให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับได้ หรือไม่ตกเป็นโมฆะ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในกรณีที่มีการออก แก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการ หรือ
หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว โดยลูกค้าจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ลูกค้าทราบ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทําการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
16. การเปิดเผยข้อมูล
ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือสํานักงาน เมื่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานทางราชการต่างๆ ดังกล่าวร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานดังกล่าวกําหนด
(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการซื้อขายของลูกค้า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้า
(ง) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง
จัดหาและจัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล ตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เนื่องจากการเป็น
ผู้ดําเนินการเช่นนั้น
17. การโอนสิทธิ
บริษัทฯ อาจมอบหมายโอนสิทธิจํานํา หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ในบรรดาสิทธิผลประโยชน์ และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ กับบุคคลภายนอก ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
18. การบังคับใช้กฎหมาย
สัญญานี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าซึ่งเกิดจากการใช้สัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ ยินยอมให้มีการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด เมื่อลูกค้าร้องขอ
19. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุน
19.1 ลูกค้ารับทราบและยอมรับในเหตุและผลแห่งความเสี่ยงต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยการให้บริการของบริษัทฯ และตกลงที่จะมี
และใช้ความระมัดระวังของตนอย่างยิ่งยวดในระหว่างการใช้บริการทั้งปวงของบริษัทฯ เพื่อการนั้น
19.2 ลูกค้าทราบดีว่าการมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นผู้สงั่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนในลักษณะอื่นๆ ซึ่งหลักทรัพย์หรือฝากทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในอารักขาของ
บริษัทฯ อาจเป็นผลทําให้เกิดความเสีย่ งรวมตลอดแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะความเสี่ยงในลักษณะที่ทําให้หลักทรัพย์นั้นๆ มีมูลค่าสูงขึ้น หรือด้อยค่าลง หรือแม้แต่ไม่มี
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
19.3 ลูกค้าทราบดีว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน เงินสดตลอดจนหลักประกันต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาระหว่างการให้บริการจะไม่ได้
รับการรับรองและคุ้มครองภายใต้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และทรัพย์สินของลูกค้านัน้ เป็นอิสระจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนีค้ วามเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับความผันผวน
ของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสภาวะการณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะมีผลให้มูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น หรือด้อยค่าลง หรือแม้แต่ไม่มีมูลค่า
ใดๆ ทั้งสิ้น
19.4 ในระหว่างการดูแลรักษาของบริษัทฯ ลูกค้าทราบดีว่าธุรกรรมที่ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภาษีอากรซึ่งอาจเป็นผลทําให้เกิด
/ ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า...............................
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19.5

19.6

19.7

19.8

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้หารือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนั้นๆ ด้วยตนเอง
ลูกค้าทราบดีว่าการมอบหมายให้ผู้อื่น หรือได้รับมอบหมายจากผู้อื่น เพื่อถือหลักทรัพย์แทนคนต่างชาติในองค์กรที่มีข้อกําหนดจํากัดสัดส่วนการถือชาวต่างชาติในองค์กร
นั้น อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเพื่อการนั้นๆ บริษัทฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนําให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือ
จัดการเพื่อการนั้นๆ
ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและสัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผกผันของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง และการที่
ลูกค้าได้ทําสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการรับทราบซึ่งความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้แล้ว
ลูกค้าตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้าจะทําการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับและยอมรับคําสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
แสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดําเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดโดยใช้รหัสประจําตัวของลูกค้า
ลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงเพื่อการละเมิดข้อกําหนดเช่นว่านั้นด้วยตัวเอง ลูกค้าทราบดีว่าข้อตกลงนี้ไม่อาจระบุเหตุและผลความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็
ตามลูกค้ายินดีที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เพื่อขจัดหรือบรรเทาบรรดาความเสี่ยงนั้นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ ณ วันที่ ___________________ ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอ
ภาพถ่ายสัญญา ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ
กรณีลูกคานิตบิ ุคคล
กรุณาประทับ
ตรายางบริษัท

ลายมือชื่อ X
ตัวบรรจง (

ลูกค้า
)

ลายมือชื่อ

ผู้อํานาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ
(

พยาน
)

ลายมือชื่อ
(
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