
แบบฟอร์มเปิดบัญชี - หลักทรัพย์



เอกสารประกอบที่ใชในการเปดบัญชีสําหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ กรณีที่ใชบัตรขาราชการ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของลูกคาสําหรับหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ
3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินพื่อใชประกอบการพิจารณาวงเงิน

-  สําเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ยอนหลังอยางนอย 3 เดือน หรือ
-  สําเนาเอกสารเงินดือนหรือรายได หรือ
-  หลักฐานการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่น เลนใบหุน, ต๋ัวสัญญาใชเงิน, พอรตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย

4. อากรแสตมปสําหรับสัญญาแตงต้ังตัวแทน 30 บาท ตอ 1 สัญญา

กรณีมอบอํานาจ 
1. หนังสือมอบอํานาจ 2. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ 4. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับมอบอํานาจ
5. บัตรตัวอยางลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจ 6. อากรแสตมปหรือเงินสด 30 บาท สําหรับหนังสือมอบอํานาจตอหนึ่งผูรับมอบอํานาจ

กรณีมีบุคคลอื่นที่ไดรับผลประโยชนและ/หรือที่มีอํานาจควบคุมจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย 
1. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย (ถามี)
2. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูมีอํานาจควมคุมจากการทําธุรกรรมทอดสุดทาย (ถามี)
3. สําเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ไดรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย (ถามี)
4. สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจควมคุมจากการทําธุรกรรมทอดสุดทาย (ถามี)

กรุณาลงนามรับรองสําเนาถูกตอง “เพื่อเปดบัญชีฯ กับบมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)” 
หมายเหตุ ถาขอคงวามที่เขียนมีผิดที่ใด หามมิใหขูด หรือใชหมึกสีขาวปาย แตใหขีดฆาแลวเขียนลงใหม และตองลงลายมือชื่อกํากับ 

เอกสารที่ลูกคาตองกรอกและลงนาม กรุณากรอกขอมูลพรอมลงลายมือชื่อในสัญญาที่ลูกคาประสงคจะลงทุน 
ประเภทบัญช ี หนังสือสัญญา 

1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย (Equity)
ในประเทศ
- บัญชีเงินสด (Cash) / บีญชีชําระลวงหนา (Prepaid)

- บัญชีเครดิตบาลานซ (Credit Balance) 

- แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีบุคคลธรรมดา 
- สัญญาแตงตั้งตัวแทนหนานายเพื่อซื้อขายหลักทรัพย 
- แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 

- สัญญากูเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและ / หรือยืมหลักทรัพยเพื่อการขายชอรตและสัญญาจํานํา
ระบบ (Credit Balance) 
- หนังสือมอบอํานาจสําญญากูยืมเงินซื้อขายหลักทรัพย 
- คาอากร Credit Balance วงเงิน 1 ลานละ 500 บาท แตไมเกิน 10,00 บาท 

ตางประเทศ 

- บัญชีหลักทรัพยตางประเทศ (Global Market Equity) 

- แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีบุคคลธรรมดา 
- สัญญาแตงตั้งตัวแทนหนานายเพื่อซื้อขายหลักทรัพย 
- แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 
- สัญญาการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 

2. บัญชีตราสารอนุพันธ
ในประเทศ
- บัญชีตราสารอนุพันธในประเทศ (Derivative) - แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีบุคคลธรรมดา 

- แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 
- สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนา 
- อาการแสตมปสําหรับสัญญาแตงตั้งตัวแทน 30 บาท 

ตางประเทศ 
- บัญชีตราสารอนุพันธตางประเทศ (Global Derivative) - แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีบุคคลธรรมดา 

- แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 
- สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาลวงหนา 
- สัญญาการลงทุนซื้อขายสัญญาลวงหนาในตางประเทศ 

3. บัญชีหนวยลงทุน - แบบคําขอเปดบัญชีและหนังสือใหคํายินยอมในการเปดเผยขอมูลและสัญญาแตงตั้งตัวแทน
นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน 
- แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 
- อาการแสตมปสําหรับสัญญาแตงตั้งตัวแทน 30 บาท 

4. บัญชีตราสารหนี้ (BOND) - แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีบุคคลธรรมดา 
- แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 
- สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ 
- อาการแสตมปสําหรับสัญญาแตงตั้งตัวแทน 30 บาท 

5. บัญชีออมหุน (Share Builder Plan) - แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีบุคคลธรรมดา 
- สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย 
- แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 
- สัญญา Phillip Share Builder Plan (บัญชีออมหุนกับฟลลิป) 
- อาการแสตมปสําหรับสัญญาแตงตั้งตัวแทน 30 บาท 



Account No...........................................
ชื่อบริษัทผูใหบริการ : บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _      

1. ขอมูลการเปดบัญชีบุคคลธรรมดา
ประเภทหลักฐาน*  บัตรประชาชน  เลขที่  ………………………………………………………………

วันหมดอายุ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _       บัตรตลอดชีพ 
บัตรคนตางดาว เลขที่  ………………………………………………………………
วันหมดอายุ (ค.ศ.)   _ _/_ _/_ _ _ _      
หนังสือเดินทาง เลขที่  ………………………………………………………………
วันหมดอายุ (ค.ศ.)  _ _/_ _/_ _ _ _      
ประเทศที่ออก  …………...............……………

คำนำหนา * นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ………………..................………….…..…
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* …………………………………………...................................…………………………………………………………….…

(English)*   …………………………………………………….....………………………………….......……………………………………...
วันเดือนปเกิด (พ.ศ.) *  _ _/_ _/_ _ _ _      
ประเทศเจาของสัญชาติ * ………………..........................……………………………………
สถานภาพ * โสด  สมรส ขอมูลคูสมรส 

        ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาไทย)    …………………………………………............……….…
     (English)      ……………………………….............……………………

ขอมูลติดตอ 
โทรศัพทมือถือ * ……………………………………........... โทรศัพทบาน  …...........……………...................……......................…
อีเมล ……………………………………..........……………….

ที่อยูตามประเภทหลักฐาน / ตามบัตรประชาชน* 
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....

ที่อยูปจจุบัน *
ตามประเภทหลักฐาน  อื่นๆ (โปรดระบุขอมูลดานลางนี้)

เลขท่ี…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....

Head office
Branch........................
Marketing ID..............
Customer ID..............
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อาชีพ *
เกษตรกร  นักลงทุน แมบาน / พอบาน 
นักเรียน / นักศึกษา พระภิกษุ / นักบวช      เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุมอาชีพดังตอไปนี้ โปรดระบุที่อยูสถานที่ทำงานและตำแหนงงาน

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท  กิจการครอบครัว 
แพทย / พยาบาล  ครู / อาจารย  นักการเมือง 
ขาราชการ เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว  อาชีพอิสระ 
อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................

ประเภทธุรกิจ

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
คาของเกา / วัตถุโบราณ อาวุธยุทธภัณฑ  
คาสิโน / การพนัน สหกรณ/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจา 
โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและตางประเทศ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  
การเงิน / ธนาคาร แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
โรงแรม / ภัตตาคาร ประกันภัย / ประกันชีวิต

คาอัญมณี / ทอง อสังหาริมทรัพย

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา  
ธุรกิจรับคนเขามาทำงานจากตางประเทศหรือสงคนไปทำงานตางประเทศ

อื่นๆ (โปรดระบุ)   ……………………………………………………......................……
ที่อยูสถานที่ทำงาน  
ชื่อสถานที่ทำงาน  ………………………………………………….................……………………………………………………………………..................................……
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
ตำแหนงงาน ……………..................................................................... โทรศัพทที่ทำงาน .............................................. ตอ................................
ประเทศของแหลงที่มาของรายได/เงินทุน

      ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) …........................……………………………………
แหลงที่มาของรายได *

เงินเดือน มรดก 
เงินออม การลงทุน 
เงินเกษียณ ประกอบธุรกิจ 
อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………................…………

รายไดตอเดือน (บาท) *
0 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 
50,001 - 100,000 100,001 - 500,000  500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000 4,000,001 - 10,000,000  > 10,000,000  
มูลคาทรัพยสิน (โปรดระบุ) ……………………………………………… บาท 

 (ทรัพยสิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา และสินทรัพยสุทธิ  
(ไมรวมอสังหาริมทรัพยที่เปนที่อยูอาศัย)
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ทานเปนผูมีสถานภาพทางการเมืองหรือเปนสมาชิกในครอบครัวหรือเปนผูใกลชิดกับบุคคลผูมีสถานภาพทางการเมือง

      ใช  ตำแหนงงาน ………………………………… ไมใช 
ที่อยูในการจัดสงเอกสาร *
      ตามประเภทหลักฐาน   ตามที่อยูปจจุบัน 

ตามที่อยูสถานที่ทำงาน   อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
วิธีการรับเอกสาร * (กรุณาเลือกวิธีการรับเอกสารอยางใด อยางหนึ่ง)

(บริษัทจะจัดสงเอกสารตามชองทางที่ทานเลือกหรือเปนไปตามที่วิธีการนำสงที่สามารถดำเนินการได)
ตามอีเมล (หากทานเลือกชองทางอีเมล บริษัทจะจัดสงเอกสารในชองทางอีเมลเปนชองทางหลัก) 
ไปรษณีย 

วัตถุประสงคการลงทุน *
     เพื่อการลงทุน  เพื่อการเกษียณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………...........................................……

บญัชธีนาคารสําหรบัการรบัเงิน คาซือ้และคาขายหลกัทรพัย 

ลำดับ บัญชีหลัก  ธนาคาร  สาขา  เลขบัญชี  ชื่อบัญชี
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 

บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินปนผล และดอกเบี้ยจากนายทะเบียน *

     ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย  บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ บัญชีหลัก  ธนาคาร    สาขา  เลขบัญชี  ชื่อบัญชี
  1
  2
  3
  4

   5  
หมายเหตุ :  บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพย: การรับเงินคาขายหลักทรัพย ดอกเบ้ียและเงินปนผลผูถือหนวยและเจาของบัญชีตองเปนบุคคลเดียวกัน
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ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไวดังตอไปนี้ถือเปนสวนหนึ่งของคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมผานบริการ 
Fund Connext กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีเขารวมโครงการดังกลาว(“บริษัทจัดการ”)โดยผูขอเปดบัญชีกองทุนรวม (“ผูลงทุน”) 
ไดลงนามในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเขาผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและ

เงื่อนไข ดังตอไปนี้

 1. ผูลงทุนตกลงใหบริษัทจัดการใชตนฉบับของคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปดบัญชีกองทุนรวมที่ผูลงทุนได

ลงนามไวแลวเปนเอกสารในการเปดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผูลงทุนประสงคจะเปดบัญชีกองทุนรวมและในกรณีที่

บริษัทจัดการใชสำเนาของเอกสารขางตน(สำเนากระดาษสำเนาในรูปแบบของการสแกนขอมูลหรือสำเนาท่ีจัดเก็บในรูปแบบทาง 
อิเล็คทรอนิกสอื่นใด) ผูลงทุนตกลงใหสำเนาเอกสารดังกลาวมีผลใชบังคับตามกฎหมายและใชผูกพันกับผูลงทุน ไดเสมือนกับตนฉบับ 
ของเอกสาร

 2. ผูลงทุนขอรับรองและยืนยันวาขอมูลที่ใหไวในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมเอกสารประกอบการเปดบัญชีกองทุนรวมแบบสอบถามเพื่อ

กำหนด ความเสี่ยงของผูลงทุนและ/หรือตามขอสอบถามเปนครั้งคราวของบริษัทจัดการเปนขอมูลถูกตองครบถวนตามความเปนจริง 
และเปน ปจจุบัน และหากขอมูลดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผูลงทุนตกลงแจงเปนลายลักษณอักษรหรือแจงในรูปแบบอื่นใด  
ที่บริษัทจัดการ ยอมรับใหบริษัทจัดการทราบโดยไมชักชา และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดตอผูลงทุนตามวิธีการ ที่ระบุไว  
ในขอ 8 เพื่อแจง ยืนยันหรือปรับปรุงขอมูลขางตนไปยังผูลงทุนหากผูลงทุนไมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือตอบกลับตามวิธีการ 
ภายในระยะเวลาที่บริษัท จัดการกำหนดผูลงทุนตกลงใหบริษัทจัดการยึดถือขอมูลลาสุดที่มีอยูเดิมเปนขอมูลปจจุบัน

 3. ผูลงทุนขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแกบริษัทจัดการในการเก็บรวบรวมใชสงหรือโอนไปตางประเทศหรือเปดเผยซึ่งขอมูล

ของผูลงทุนรวมทั้งขอมูลใดๆในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผูลงทุนมีกับบริษัทจัดการใหกับบุคคลดังตอไปนี้ไดตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและตางประเทศและ/หรือเพื่อประโยชนในการใหบริการหรือเสนอ 
ผลิตภัณฑ ทางการลงทุน แกผูลงทุนและ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุนและ/หรือเพื่อการดำเนินการตามขอผูกพันธ 
ที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติ

(1) ผูที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน

(2) หนวยงานหรือองคกรใดๆของรัฐทั้งในและตางประเทศ

(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นวามีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคขางตน

 4. ในกรณีที่ผูลงทุนไมสามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำสงขอมูลเอกสารและหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่ บริษัทจัดการ

หรือกองทุนมีหนาที่ตองดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและตางประเทศหรือตามขอผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตอง ปฏิบัติ 
หรือเปนเรื่องที่จำเปนสำหรับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนหรือผูลงทุนไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไข

ของการ เปดบัญชีกองทุนรวมผูลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการสามารถระงับการใหบริการใดๆ อันเกี่ยวของกับบัญชีกองทุนรวม 
ของผูลงทุนไดรวมทั้งดำเนินการปดบัญชีกองทุนรวมของผูลงทุนโดยผูลงทุนขอมอบอำนาจและขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได 
แกบริษัทจัดการในการปดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ือปดบัญชีกองทุนรวมของผูลงทุนไดตามท่ีบริษัทจัดการ 
เห็นสมควรโดยถือเสมือนวาเปนการดำเนินการของผูลงทุนเองและผูลงทุนตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนิน

การ ดังกลาวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติ

 5. ผูลงทุนรับทราบและตกลงวาบริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไมอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมหรือการทำธุรกรรมกับ ผูลงทุน

ทั้งหมด หรือบางสวนไดโดยไมจำเปนตองชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแกผูลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการใหถือเปนที่สุด ทั้งนี้ใหรวมถึง 
การสงวนสิทธิที่เปนไปตามขอกำหนดสิทธิและหนาที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและขอกำหนดอื่นใดที่ 
บริษัท จัดการไดกำหนดไว

ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวม
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ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวม

6. ในกรณีที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูลงทุนใหกับบริษัทจัดการ

โดย ผานบริการ Fund Connext หรือผูลงทุนสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานทางบริการสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยน 
หนวยลงทุนทางระบบอินเตอรเน็ตของผูใหบริการ Fund Connext ผูลงทุนตกลงใหถือเอาขอมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการไดรับจาก บริการ 
Fund Connex  มีผลผูกพันผูลงทุนเสมือนหน่ึงผูลงทุนไดลงนามและย่ืนแบบฟอรมคำส่ังในการทำรายการดังกลาวตอบริษัทจัดการและขอมูล 
ดังกลาว ถือเปนหลักฐานที่ถูกตองสมบูรณ และ ใชอางอิงสำหรับการทำรายการของผูลงทุนได

7. ผูลงทุนยืนยันวา กอนการลงทุนแตละครั้ง ผูลงทุนไดรับหนังสือชี้ชวน หรือคูมือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลวแต
กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ/หรือบุคคล

ธรรมดา ที่ทำหนาที่เปนผูติดตอผูลงทุน รวมทั้งพนักงานผูทำหนาที่ในการขายหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาวแลวและผูลงทุนมีความรู 
และความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนอยางดี

 (1) กอนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้งผูลงทุนควรจะศึกษาขอมูลตางๆตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนอยางละเอียด  
  รอบคอบ

 (2) การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชเปนการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวา  
  เงินลงทุนเริ่มแรกก็ได และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืน  
  หนวยลงทุน ไดตามที่ไดมีคำสั่งไว

 (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหนาที่เปนผูติดตอ  
  ผูลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง (รวมทั้งพนักงานผูทำหนาที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของบุคคลดังกลาว)ใหคำแนะนำ  
  ทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแกผูลงทุนผูลงทุนจะไดรับคำเตือนในเรื่องตางๆตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการของ  
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันไดแก
 (ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน

 (ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ

 (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการใหคำแนะนำทั่วไปวาคำแนะนำดังกลาวมิใชคำแนะนำแกผูลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำนั้น  
  ไมไดเกิดจากการวิเคราะหหรือคำนึงถึงวัตถุประสงคในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความตองการของผูลงทุน

 (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการใหคำแนะนำเฉพาะเจาะจงวาในกรณีที่ผูลงทุนปฏิเสธการใหขอมูลสวนตัว หรือการใหขอมูลสวนตวัที่เปน  
  ปจจุบัน ผูลงทุนอาจไดรับคำแนะนำที่ไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค ฐานะทางการเงินหรือความตองการของผูลงทุนเนื่องจาก 
  คำแนะนำ ที่ใหนั้นไดพิจารณาจากขอมูลเพียงเทาที่ผูลงทุนเปดเผยใหทราบ หรือกฎหมายกำหนดผูลงทุนยืนยันวาการลงทุน  
  เปนการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนโดยลำพังไมมีผลเปนการผูกพันบริษัทจัดการ และไมมีผลให บริษัทจัดการ ตองรับผิดชอบใดๆ  
  ทั้งสิ้นทุกประการ 
 (4) สำหรับผูลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMFผูลงทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความที่ปรากฏอยูในคูมือ  
  การลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลวแตกรณีและผูลงทุนรับทราบวาบริษัทจัดการมิไดเปนผูใหคำแนะนำหรือให  
  คำปรึกษา ดานภาษี แกผูลงทุน รวมทั้งผูลงทุนจะไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX,  RMF และ LTF  
  ไปจำหนาย จาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนประกันได

8. บรรดาการติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือหนงัสือบอกกลาว และ/หรือเอกสารหรือขอมูลอื่นใด ที่จะติดตอหรือสงใหแกผูลงทุนใหบริษัท

จัดการสามารถติดตอดวยวิธีใดก็ได ไมวาจะเปนการแจงทางโทรศัพท โทรสาร ขอความสั้น (SMS) ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (email) 
ทางไปรษณีย ลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียนก็ตาม หรือใหคนนำไปสงเอง หรือผานทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน (เชน LINE, 
WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดตอสื่อสารดวยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ไดสงไปยัง เลขหมายโทรศัพท โทรสาร ที่อยูทาง 
อิเล็คทรอนิกส (email address) ที่อยูที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวม

ขอมูลคูสมรส
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ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวม

หรือที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว หรือสงผานไปยัง applications ที่ผูลงทุน download ไว หรือเผยแพร 
ผานสื่อสังคมออนไลนที่ผูลงทุนไดเขามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับขอมูลไว ใหถือวาไดสงใหแกผูลงทุนแลวโดยชอบทั้งนี้ โดยไมคำนึงวา 
ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเอง หรือมีผูรับไว หรือจะไดเปดอานขอมูลหรือไมก็ตามสำหรับในกรณีที่สงใหไมได เพราะผูลงทุนยายที่อยูหรือที่ 
อยูที่กลาวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไมมีการแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื ้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบริษัท 
จัดการก็ดีหรือสงใหไมไดเพราะเลขหมายโทรศัพท โทรสาร ที่อยู ทางอิเล็คทรอนิกส (email address) หรือที่อยู ที ่ผู ลงทุนไดแจง 
การเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบันก็ดีใหถือวาผูลงทุนไดรับและทราบหนังสือติดตอ คำบอกกลาว 
ขอมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแลวโดยชอบ

9. เพื่อใหบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อหนวยลงทุน

และผูเกี่ยวของกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่ เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCAและกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แกการกอการราย) ไดและเพื่อเปนการลดขั้นตอนที่ผูลงทุน 
จะตองนำสงเอกสาร ขอตกลงอันเกี่ยวกับหนาที่ของผูลงทุน ขอมูลคำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตน และการเปดเผยขอมูล 
/หัก ณ ที่จาย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อางถึงใน FATCA Form) (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) 
ใหกับบุคคลดังกลาวขางตนเปนรายๆ ไป ภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนนี้ หากผูลงทุนใหหรือจะใหเอกสารและขอมูล 
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขางตน ผูลงทุนตกลงและยินยอมใหบุคคลดังกลาว ขางตนทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิ ใชเอกสารและขอมูลดังกลาว 
เสมือนหนึ่งวา ผูลงทุนไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น กับบุคคลดังกลาวทุกราย และใหบุคคลดังกลาวทุกรายสามารถนำสง /ใชเอกสาร และ 
ขอมูลนั้นระหวางกันได ทั้งนี้บริษัทจัดการและ/หรือบุคคลแตละรายขางตนสงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอมูลเพิ่มเติมจากผูลงทุน 
ในภายหลังได

10. ผูลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนรวมที่ผูลงทุนไดลงทุนไว ขอกำหนด

และเงื่อนไขในแบบฟอรมซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนขอกำหนดและเงื่อนไข 
ของ การเปดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แตละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึง 
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนขอกำหนดและ 
เงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแตละบริษัทจัดการได ที่เว็บไซตของบริษัทจัดการดังกลาว

11. ผูลงทุนยอมรับและตกลงวาขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใชบังคับกับผูลงทุนตอไปแมปรากฏตอมา

ในภายหลังวา บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายใดรายหนึ่ง จะยกเลิก หรือไมไดใชบริการ Fund Connext 
แลว
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดา 

คําถามขอ  1 – 10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปจจุบันทานอายุ

ก. ตั้งแต 60 ปขึ้นไป ข. 45 – 59 ป  ค. 35 – 44 ป  ง. นอยกวา 35 ป

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด

ก. มากกวารอยละ  75 ของรายไดทั้งหมด  ข. ระหวางรอยละ  50 ถึงรอยละ  75 ของรายไดทั้งหมด

ค. ระหวางรอยละ  25 ถึงรอยละ  50 ของรายไดทั้งหมด ง. นอยกวารอยละ  25 ของรายไดทั้งหมด

3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร

ก. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน ข. มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน

ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน ง. มีความม่ันใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว

4. ทานเคยมีประสบการณหรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา  1 ขอ)
ก. เงินฝากธนาคาร  ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

ค. หุนกูหรือกองรวมตราสารหนี้  ง. หุนสามัญหรือกองทุนรวมหุนหรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้

ก. ไมเกิน 1 ป ข. 1 ถึง  3 ป

ค. 3 ถึง  5 ป ง. มากกวา 5 ป

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทาน คือ
ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได

ข. เนนโอกาสไดรับผลตอนแทนที่สม่ำเสมอแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง

ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงจะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น

ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด

ก. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5%  โดยไมขาดทุนเลย

ข. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสที่ไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1% 

ค. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอนแทนสูงสุด 15%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5% 

ง. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%

8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมากแตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน  ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง

ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง  ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรับสูงข้ึน 
9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมไดเมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด

ก. 5% หรือ นอยกวา 
ค. มากกวา  10% - 20% 

ข. มากกวา 5%  - 10% 

ง. มากกวา  20% ขึ้นไป
10. หากปที่แลวทานลงทุนไป  100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ  85,000 ทานจะทำอยางไร

ก. ตกใจและตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง  
ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินท่ีเสี่ยงนอย

ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา

ง. ยังมั่นใจเพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน

-10

-20

20%

10%

30%

-15%

15%

7%

-5%-1%

2.5%
กำไร  : Profit

ขาดทุน  : Loss

25%
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดา

คําถามขอ  11 - 12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคําแนะนํา (ไมนํามาคิดคะแนน) 

ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธและหุนกู้ที่มีอนุพันธแฝงโดยตรงเทานั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธและหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุน

ลมเหลว ทานอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด

ก. ไมได ข. ได
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ

12. นอกเหนอืจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด

ก. ไมได ข. ได

สำหรับเจาหนาที่

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอ ใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน

นอยกวา 15    1    เสี่ยงต่ำ
15-21   2    เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

22-29   3    เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

30-36   4    เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป      5    เสี่ยงสูงมาก

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

เสี่ยงต่ำ >60% <20% <10%  <5%
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ <20%                <70% <20%  <10%
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง <10% <60%   <30%  <10%
เสี่ยงสูง <10%  <40%   <40% <20%
เสี่ยงสูงมาก <5%  <30%   >60%  <30%
* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

คะแนนรวมที่ได 
ลงชื่อผูประเมิน      (.......................................................................)           วันที่  (.................................)
ลงชื่อผูตรวจสอบ    (.......................................................................) วันที่  (.................................) 
ผูแนะนำกองทุน (IFA) 
ผูแนะนำการลงทุน (IBA) 

เลขที่ใบอนุญาต (กลต.) 
เลขทีใบอนุญาตสมาคม (ASCO) 

ประเภทผูลงทุน

สัดสวนการลงทุน 
เงินฝากและ

ตราสารหนี้ระยะสั้น
ตราสารหนี้ภาครัฐ

ที่มีอายุมากกวา 1 ป
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

การลงทุน
ทางเลือก*ตราสารทุน
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เลขทีบ่ัญชี/Account No.

สัญชาติ
Nationality(ies)
โปรดระบทุกุสญัชาติที่ทา่นถือ /Please specify all nationalities that you hold.

ส่วนที ่1
Part 1

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person

ส าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer

 ผูข้อเปิดบัญชี (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกุล)
 Applicant Name (Title/Name/Surname)

 บัตรประชาชนเลขที่

 ID Card No.
สถานะของลูกค้า
Status of Customer

 ทา่นมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือด าเนินการเก่ียวกับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No
      แต่เพยีงที่อยู่เดียว ซึง่เป็นที่อยู่ส าหรับรับไปรษณียแ์ทนหรือที่อยู่ส าหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่

           Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

      ทา่นเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?  ใช่/Yes   ไม่ใช่/No

 ทา่นเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่หรือไม่  ใช่/Yes   ไม่ใช่/No
           Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

ค าถามเพิม่เติม / Additional Questions

ทา่นอาจถกูพิจารณาวา่เป็นผูมี้ถ่ินที่อยูใ่นสหรฐัอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ ์"Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมริกาอยา่งนอ้ย 183 วนั เป็นตน้ และหากตอ้งการรายละเอียด

เพ่ิมเตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี ้

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, 

please refer to the information on the IRS’ website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

 ทา่นมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  ใช่/Yes   ไม่ใช่/No
           Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

(หากท่านตอบวา่ "ใช"่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้สง่เอกสารประกอบ)

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
 ทา่นเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบรูณ ์  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

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

 ทา่นมีค าส่ังท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอัตโนมัติจากบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป1                 ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
 ไปยังบญัชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่       

           Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group1 to an account maintained in the U.S.?

1 เพือ่วัตถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี ้“กลุ่มธุรกิจการเงนิของ บล.ฟิลลิป” ใหห้มายความรวมถงึ บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

1 For this purpose, “Phillip Sec. Financial Group” shall include Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited and all related Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited Subsidiaries.

 ทา่นมีการมอบอ านาจหรือใหอ้ านาจการลงลายมือช่ือแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เก่ียวข้อง                        ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
      กับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่

           Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group granted to person with U.S. address?

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของทา่น
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person
(หากท่านตอบวา่ "ใช"่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-9)

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นเป็นพลเมืองอเมริกนั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมริกา

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้คอืเป็นพลเมืองอเมริกนั

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดนิแดนที่เป็นของสหรฐัอเมริกา) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอยา่งสมบรูณต์ามกฎหมาย

You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.

You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.

You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

โปรดตอบ "ใช"่ หากส านกังานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาตขิองสหรฐัอเมริกาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูมี้ถ่ินที่อยูถ่าวรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกาใหแ้ก่ทา่น ไม่วา่บตัรดงักลา่วของทา่นจะหมดอายแุลว้หรือไม่ ณ 

วนัที่ทา่นกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรม์นี ้

ควรตอบ "ไม่ใช"่ หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถ้กูสละ ยกเลกิ หรือถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที่ ทา่นกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรม์นี ้

You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you 

complete and sign this form.

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

1
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1
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หนังสือเดนิทางเลขที่ 

Passport No.
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ส่วนที ่2
Part 2

ส่วนที ่3
Part 3

ส่วนที ่4
Part 4

การอนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามใช้ประโยชนแ์ละข้อตกลงในเอกสารนี้

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

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆในเอกสารฉบบันี ้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมี้การเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัชี และการยตุคิวามสมัพนัธท์างการเงิน /ทางธุรกิจกบัขา้พเจา้ 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส  าคญั

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and 

termination of banking/business relationship.

ลายมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชี  วันที่

Signature of Applicant     Date

การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status

การยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลและการหกับัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

 ทา่นมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา ส าหรับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจ                        ใช่/Yes   ไม่ใช่/No
      การเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่

           Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?
 ทา่นมีหมายเลขโทรศัพทใ์นสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อทา่นหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องกับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่                         ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

      กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่       
           Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?
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1. ท่านยืนยนัว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรบัทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบคุคลอเมริกนั แต่ขอ้มลูที่ใหต้ามแบบฟอรม์นี ้หรือตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบรูณ์ กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ 
มีสทิธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate, or incomplete, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled 
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phill ip Sec. Financial Group may deem appropriate.

3. ท่านตกลงที่จะแจง้ใหก้ลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ทราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของท่านที่ระบใุน
แบบฟอรม์นีไ้ม่ถกูตอ้ง
You agree to notify and provide relevant documents to Phillip Sec. Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be
incorrect.

4. ท่านรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบรูณเ์กี่ยวกบัสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ มีสทิธิ
ใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle Phillip Sec. Financial Group 
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phill ip Sec. Financial Group may deem appropriate.

ท่านตกลงใหค้วามยินยอมที่ไม่อาจยกเลกิเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
You hereby irrevocably authorizes Phillip Sec. Financial Group to:

1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของท่านใหแ้ก่บริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัตาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูคา้ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัชี สถานะตามหลกัเกณฑเ์รื่อง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตาม หรือผูไ้ม่ให้
ความร่วมมือ) จ  านวนเงิน หรือมลูค่าคงเหลอืในบญัชีการจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ  านวนเงิน ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงิน และ/หรือ ทรพัยส์นิอื่นๆ ที่มีอยู่กบักลุม่
ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถกูรอ้งขอโดยบริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ, หน่วยงานทางภาษีอากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ดว้ย
disclose to the companies under Phillip Sec. Financial Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), 
your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from 
the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with Phillip Sec. Financial Group, as well as the amount of revenue 
and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under Phillip Sec. Financial Group, domestic and/or 
foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงินจากบญัชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท้ี่ท่านไดร้บัจากหรือผ่านกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ในจ านวนท่ีก าหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ภายใต้
บงัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว
withhold from your account and/or the income derived from or through Phillip Sec. Financial Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including 
the IRS, pursuant to  the laws and/or regulations, and any agreements between Phillip Sec. Financial Group and such tax authorities,

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มลูที่จ  าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ หรือไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายที่
หา้มการรายงานขอ้มลูได ้กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ มีสทิธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ 
เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to Phillip Sec. Financial Group, or if you fail to provide a 
waiver of a law that would prevent reporting, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such 
relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.

เพื่อความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซา้ซอ้นของลกูคา้ในการน าสง่เอกสาร/ขอ้มลู/ค ายินยอมใหก้บับริษัทและสถาบนัการเงินต่างๆท่ีเป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี่ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย (หรือเป็นผูจ้ดั
จ  าหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทัง้กรณีที่ลกูคา้เปิดบญัชีกบับริษัท/สถาบนัการเงินใดๆผ่านผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันีล้กูคา้รบัทราบและยินยอมใหบ้คุคล (รวมนิติบคุคล) ดงัต่อไปนีท้ัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บริษัทจดัการ/กองทนุ/
สถาบนัการเงินใดๆ ที่ลกูคา้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือเปิดบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือใชบ้ริการทางการเงินอื่นใดทัง้โดยตรงหรือผ่านผูร้บั, 2.ผูส้นบัสนนุการขายฯ รายอื่น และผูเ้กี่ยวขอ้งกบั
บริษัทจดัการ/กองทนุ/สถาบนัการเงินดงักลา่วขา้งตน้, 3.สมาชิกของกลุม่ธุรกิจทางการเงินของผูร้บั และ 4.ตวัแทน หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หรือบริษัทในเครือของบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ทั้งหมด) ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต มีสทิธิ
ใชเ้อกสารขอ้มลู ค ายืนยนัและค ายินยอมใดๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู หรือหกั ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบบันี ้และเอกสาร/ขอ้มลูที่อา้งถงึ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า "เอกสารและขอ้มลู") ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย) เสมือนหนี่งว่าลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้ห้
ค ายืนยนั/ค ายินยอมกบับคุคลดงักลา่วขา้งตน้ทกุราย และใหบ้คุคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศ และบคุคลที่เกี่ยวขอ้งทกุรายสามารถน าสง่/ใชเ้อกสาร และขอ้มลูใดๆ ของลกูคา้ระหว่าง
กนัได ้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปส าเนาหรือเอกสารฉบบัจริง ก็ใหม้ีผลผกูพนักบัลกูคา้ทกุประการ

In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s burden of having to repetitively submit this same type of document/information/consent to each and every 
company and financial institution that the customer open account/with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons (including entity person)
(i.e., 1.Any asset management company/fund/any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or 
through the Receiver, 2.The distributors/agents/ and other person(s) related to the aforesaid funds/asset management company/financial institution, 3.Any member of Financial Business Group
of the Receiver and 4.The agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents, information, affirmation, consent related
to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the "Document and Information") in accordance with any applicable laws 
(FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) by the customer’s self. The customer further hereby authorize
those person(s) to use/provide/share such Document and Information among themselves.

.................................................................. ..................................................................
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ประเภทบัญชีที่ตองการเปดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย บัญชีวางเงินลวงหนา  

บัญชีหลักทรัพยตางประเทศ 
อนุพันธ  บัญชีอนุพันธ ในประเทศ  
กองทุน บัญชีกองทุนรวม  

บัญชีเงินสด   บัญชีออมหุน

บัญชีกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย บัญชีกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย กับ TSFC       
บัญชีอนุพันธ ตางประเทศ 

ตราสารหนี้ บัญชีตราสารหนี้

กรณีทานตองการเปดบัญชี อนุพันธ กรุณาตอบคำถามนี้ 
ทานมีความเขาใจในอนุพันธ หรือไม

มี                ไมมี

ทานเปนบุคคลที่มีขอจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ อาทิ ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพรอง 
ทางสุขภาพ *

ไมใช            ใช

กรณีเปดบัญชีซื้อ/ขายหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสด (Cash) ขอใหบริษัทฯ ทำการหักเงินมาวางเปนหลักประกันอัตโนมัติ

คาขาย  (ทานเลือกไดเพียงขอเดียวเทานั้น)
กรณีที่หลักประกันลดลงต่ำกวาอัตราที่ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด

ขอใหบริษัททำการหักคาขายทั้งจำนวน

คาซื้อ
กรณีมีคาซื้อหลักทรัพยขอใหบริษัทฯ หักเงินจากหลักประกันคงเหลือในบัญชีของขาพเจาหากหลักประกันไมเพียงพอให  
บริษัทดำเนินการหักเงินในบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

ผูรับผลประโยชนที่แทจริง  *ผูรับประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เปนเจาของบัญชีที่แทจริง

ขาพเจา   บุคคลอื่น (โปรดระบุ) ...................................................................
*** หมายเหตุ

บัญชีวางเงินลวงหนา (Prepaid account ) หรือ (Cash Balance account) คือบัญชีทีตองวางเงินเต็มจํานวนกอนการซื้อหลัก 

ทรัพย  โดยซื้อหุนไดเทากับจํานวนเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัท แตตองไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากบริษัท

บัญชีเงินสด  (Cash account) คือบัญชีที่ลูกคาตองวางหลักประกัน  20%  กอนสงคําสั่งซื้อขาย โดยซื้อหุนได ไมเกินหลักประกัน  
และไมเกินวงเงินที่บริษัทไดทําการอนุมัติ

TSFC หมายถึง บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
กรณีมีผูรับผลประโยชนที่แทจริง กรุณาแนบเอกสารดังตอไปนี้ 

1. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรม

2. สําเนาบัตรประชาชน  ของผูรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรม

คำขอเปดบัญชี  

บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน  ชื่อ-สกุล .......................................................... ความสัมพันธ..................... โทร. .................................  
  ที่อยูเดียวกับปจจุบัน  ที่อยูเดียวกับทะเบียนบานเจาของบัญชี

  อื่นๆ (โปรดระบุ)   ..............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
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ทำท่ี บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ ....... / ............../.....................

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ................................................................................................................................................................................
ที่อยู ...................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท .................................................. ซึ่งตอไปนี้จะถูกเรียกวา “ผูมอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให ............................................................
อายุ ............. ป เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง .......................................... เกี่ยวของเปน .................................ของผูรับมอบอำนาจ

ที่อยู ....................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท .................................................. ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับมอบอำนาจ” เปนผูมีอำนาจดำเนินการแทนขาพเจา 
ในการดำเนินการตางๆที่ทำกับ บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังตอไปนี้

1) สั่งซ้ือขาย จองซื้อ หลักทรัพย ใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาอนุพันธ สัญญาซื้อขายลวงหนาทุกชนิด หนวยลงทุนในกองทุนรวมและ

หลักทรัพยทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา(ประเทศไทย) ตลาดซื้อขาย  
ที่เปนทางการของประเทศตางๆ การซื้อขายนอกตลาดซื้อขายที่เปนทางการ (Over The Counter) รวมทั้งทำการยืนยันรับรองผล  
การกระทำเหลานั้นแทนขาพเจา

2) ชำระราคาซื้อขาย คาธรรมเนียม อากรแสตมป เงินปนผลดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นและคาใชจายใดๆรับทั้งปวงที่เกี่ยวของ

กับการซ้ือขายหลักทรัพย ใบสำคัญแสดงสิทธิสัญญาอนุพันธสัญญาซ้ือขายลวงหนาทุกชนิดหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย  
ทุกประเภท

3) สั่งถอนเงิน โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของขาพเจาที่ไดใหไวกับบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4) ทำและ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสารหรือตราสารใดๆที่เกี่ยวของและจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอำนาจ

นี้การใดๆที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปโดยชอบดวยอํานาจตามหนังสือนี้ผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบและตกลงผูกพันในผลของการ   
กระทําของผูรับมอบอํานาจเสมือนเปนการกระทําของขาพเจาเอง เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

ลงลายมือชื่อ  …………………………………………………………………………………………… ผูมอบอํานาจ

 (.............................................................................................................................)

ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… ผูรับมอบอำนาจ

 (.............................................................................................................................)

ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… พยาน / ที่ปรึกษาการลงทุน

(.............................................................................................................................)

ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… พยาน

 (.............................................................................................................................)

หนังสือมอบอำนาจ

อากรแสตมป
30 บาท

กรณีมอบอํานาจ 
1. หนังสือมอบอํานาจ 2. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ 4. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับมอบอํานาจ
5. บัตรตัวอยางลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจ 6. อากรแสตมปหรือเงินสด 30 บาท สําหรับหนังสือมอบอํานาจตอหนึ่งผูรับมอบอํานาจ
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วันท่ี ..................................................... 

เรยีน ผูจั้ดการ ธนาคาร 

 กรุงเทพ (BBL)  กรุงไทย (KTB)  กรุงศรีอยุธยา (BAY)  กสิกรไทย (KBANK) 

 ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)  ไทยพาณิชย (SCB)  ยูโอบี (UOB)  แลนดแอนเฮาส (LH BANK) 

 ทหารไทยธนชาต (TTB) 

สํานักงานใหญ/ สาขา ........................................................................................................................................................................................................ 

ขาพเจา....................................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย  กระแสรายวัน 

บัญชีเลขท่ี (10หลัก)..............................................................................................ชื่อบัญชี ................................................................................................ 

สถานท่ีติดตอ....................................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...................................................................................................... อีเมล.......................................................................................................... 

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระหน้ีและ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆใหแก บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

(ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารไดรับ

จากบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืนใดที่ไดรับการแตงต้ัง หรือมอบหมายจากบริษัทใหกระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัทฯ 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีและ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทฯ ดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ แจงแกธนาคารนั้น

ไมถูกตองและธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจาตามที่ปรากฎในใบแจงหนี้ หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ 

Update) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทฯ โดยตรงโดยทั้งที่ขาพเจาขอสละสิทธ์ิในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่

ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระหนี้แกบริษัทฯ ตามใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ 

Update) ที่ธนาคารไดรับจากบริษัทฯ แลพขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดก็ตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหัก

บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวจากสมุดเงินฝากของธนาคารและใบเสร็จรับเงิน

ของบริษัทฯอยูแลว 

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากท่ีกลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผล ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝาก

หมายเลขที่ไดรับเปล่ียนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันที นับแตวันทําหนังสือนี้และใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะเพิกถอน

โดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงลายมือชื่อ  …………………………………………………………………………….ผูใหความยินยอม 

ตัวบรรจง       (...........................................................................................) 

ตามท่ีใหไวกับธนาคาร 

พิมพครั้งที่ 3/2564 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
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สัญญานี้ทําที่    บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 สัญญานี้ทําขึ้น ณ วันที่ระบุในท้ายสัญญานี้  ระหว่าง _____________________________________________________________________ (ต่อไปนี้สัญญานี้จะ 
เรียกว่า “ลูกค้า”)  ฝ่ายหนึ่งกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปน้ีในสัญญาจะเรียกว่า “บริษัทฯ”)  อีกฝ่ายหนึ่ง  โดยท่ีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะ 
เป็นลูกค้าของบริษทัฯ  โดยขอเปิดบัญชีเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์และยินยอมผูกพันตนท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับเก่ียวกับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ รวมท้ังหน่วยงานกํากับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ รวมตลอดถึงแต่ 
ไม่จํากัดเฉพาะระเบียบข้อบังคบัของบริษัทฯ ในเร่ืองเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งท่ีมีอยู่แล้วหรือที่ได้แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหน้าทุกประการ 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปน้ี 

1. นิยาม ในสัญญานี้คําว่า
“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
“การซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 
(Over the counter)” 

หมายถึง การซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์จด
ทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ให้ทําการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

“การซ้ือขายหลักทรัพย์แบบชําระ
ราคาสุทธิ (Net Settlement)” 

หมายถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการขายหลักทรัพย์เดียวกันจากส่วนที่ซื้อมาในวันเดียวกัน และมีการชําระราคาสุทธิ
ของค่าซื้อกับค่าขายหลักทรัพย์นั้น 

“ค่าขายหลักทรัพย์” หมายถึง จํานวนเงินสําหรับการขายหลักทรัพย์ในรายการขายแต่ละรายการผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากหักค่า 
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

“ค่าซ้ือหลักทรัพย์” หมายถึง จํานวนเงินสําหรับการซื้อหลักทรัพย์ในคําส่ังซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

“คู่มือการใช้บริการ” หมายถึง หนังสือหรือเอกสารท่ีใช้เป็นแนวทางในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯ อาจแก้ไขเพ่ิมเติม
ได้เป็นคร้ังคราว 

“ซ้ือ” ให้หมายความรวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย 
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
“ทรัพย์สิน” หมายถึง เงินสด หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน รวมตลอดถึงสิทธิอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว 
“บริการออนไลน์/บริการโพเอ็มส์” หมายถึง บริการการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอ่ืนใดที่บริษัทฯ จัดทําไว้ให้ลูกค้าโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด 
“บัญชี” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทฯ 
“บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เงินสด” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทฯ ตามแบบคําขอเปิดบัญชีของลูกค้า ตามที่ได้ระบุไว้

ในข้อ 3 
“บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ในระบบ
ชําระเงินลว่งหน้า” 

หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่จัดทําขึ้น เพ่ือบันทึกรายการเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 
ของสัญญานี้ การฝากเงินและการถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า รวมท้ังดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ 
หลักทรัพย์ และค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตลอดจนภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่
เก่ียวกับสัญญานี้ 

“แบบคําขอเปิดบญัชี” หมายถึง แบบคําขอที่ลูกค้ายื่นเพ่ือขอเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อขาย 
หลักทรัพย์ 

“ผู้แทน” หมายถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทน 
“ภาระหนี้สนิ” หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจาก และ

เก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าของลูกค้าและหนี้ที่เกิดจากและเก่ียวกับสัญญานี้ 
“ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า” หมายถึง มูลค่าสุทธิของยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละวันทํา

การ 
“รหัสประจําตัว” หมายถึง รหัสประจําตัวของลูกค้าที่บริษัทฯ กําหนดไว้เพ่ือใช้สําหรับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และ/หรือบริการ

อ่ืนๆ ของบริษัทฯ 
/ “วงเงินซื้อขาย” .................................. 

                      สญัญาแตง่ตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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“วงเงินซ้ือขาย” หมายถึง จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อนุมัติให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี ้
และให้รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบําเหน็จ ค่านายหน้า ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ตลอดระยะเวลาที่
ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้หมายรวมถึงวงเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถส่ังซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 4.3 แห่งสัญญานี้แล้วแต่
กรณี 

“วันทําการ” หมายถึง วันที่บริษัทฯ หลักทรัพย์เปิดทําการในประเทศไทย 
“วันที่ซ้ือขายหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่ลูกค้าส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีที่ได้เปิดไว้กับบริษทัฯ 
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
“สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย์”               หมายถึง สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือมอบอํานาจที่ลูกค้าทํากับบริษัทฯ โดยแต่งต้ังให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อขาย

หลักทรัพย์ในนามของลูกค้า 
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในส่ิงประดิษฐ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเคร่ืองหมายการค้า และชื่อทางการค้า เคร่ืองหมาย

บริการความลับทางการค้า ความรู้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใด (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) 
และคําขอจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ณ ที่ใดๆ ในโลก 

“หลักทรัพย์”  หมายถึง หุ้น  หุ้นกู้  พันธบัตร  ต๋ัวเงิน ต๋ัวเงินคลัง หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้หรือหน่วยลงทุน  และให้หมายความรวมถึง ใบสําคัญ
แสดงสิทธิในหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าชื่อซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ตราสารหรือหลักฐานแสดง
สิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย์ ใบตอบรับใบหุ้นหรือตราสารแห่งสิทธิ
อ่ืนใด รวมตลอดถึงดอกผล เงินปันผล และสิทธิอ่ืนๆ ในหลักทรัพย์นั้นด้วย และหลักทรัพย์อ่ืนๆ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ หรือ สํานักงานประกาศกําหนด 

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ ได้รับการอนุญาตให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

2. การมอบอํานาจ
2.1  ลูกค้าตกลงแต่งต้ังและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าของลูกค้าในการซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตาม 

คําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการส่ังซื้อขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์อักษรหรือคําส่ังด้วยวาจา   หรือทางโทรศัพท์หรือวิธีอ่ืนๆ ตามประเพณ ี
หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป 

2.2  ลูกค้าทราบดีว่าเป็นสิทธิของบริษัทฯ ทีจ่ะไม่รับคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก็ได้ และลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมาย และสละสิทธิที่จะยก
ข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ   โดยได้มอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอํานาจท่ัวไปของลูกค้าเพ่ือกระทําการใดๆ แทนลูกค้าได้ดังต่อไปน้ี 
2.2.1  ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทท้ังในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการรับโอน รับมอบ ถือครอบครองและส่งมอบ

หลักทรัพย์หรือใบสําคัญหลักทรัพย์ต่างๆ 
2.2.2   ชําระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าตัวแทนนายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับการซ้ือ 

หรือจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และรับชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการรับเงินปันผล หรือดอกเบ้ียหรือเงินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอัน
เก่ียวกับหรือเกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ของลูกค้า ไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นๆ จะอยู่ในชื่อของลูกค้าหรือบุคคลอ่ืนใด 

2.2.3   นําเงินค่าขายหลักทรัพย์และดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้อ 2.2.2 ข้างต้น รวมตลอดถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ที่นํามาวาง
เป็นประกันไปชําระหนี้ของลูกค้าที่มีอยู่ต่อบริษัทฯเป็นคร้ังคราว 

2.2.4  ทํา และ/หรือลงนามในหนังสือเอกสาร  สัญญา  หรือตราสารใดๆ  รวมท้ังหนังสือ เอกสาร  สัญญา  หรือตราสารการซื้อขาย  หรือโอนหลักทรัพย์เป็นต้น ปิดโอน
หลักทรัพย์เป็นชื่อของบริษัทฯ  หรือบุคคล  หรือ นิติบุคคลตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ  อันเก่ียวกับ
หลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯได้ถือหรือครอบครองไว้  ทั้งน้ี ภายใต้ข้อกําหนดแห่งข้อ 7.7 

2.2.5  แต่งต้ังและถอดถอนตัวแทนช่วงเพ่ือการใดๆ แทนบริษัทฯ ตามอํานาจท่ีให้ไว้ตามหนังสือมอบอํานาจน้ี 
2.2.6  ในกรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตกเป็นผู้มีหน้ีส้ินล้นพ้นตัว ล้มละลาย เลิกกิจการถูกฟ้องร้อง  เป็นคดี

ต่อศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าหรือบริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหรือถ่ายโอนไปซ่ึง
หลักทรัพย์ ทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืนใดของลูกค้า และหรือตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนเพ่ือชดใช้ให้แก่บริษัทฯ แทนหลักทรัพย์
ซึ่งลูกค้าได้ส่ังให้บริษัทฯ ขายแล้ว แต่ลูกค้ายังมิได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ทั้งน้ี โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 
828 เพ่ือบรรเทาภาระหน้ีสินใดๆ ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทฯ 

/ 2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และ .................................. 
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2.2.7 เปิดบัญชีหลักทรัพย์และปิดบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ 
2.2.8  ทําการอ่ืนใดบรรดาที่จําเป็นหรือสมควรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามอํานาจที่ให้ไว้ตามหนังสือมอบอํานาจน้ี 

2.3  ในกรณีที่สัญญาแต่งต้ังให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน และ/หรือนายหน้านี้มีอันส้ินผลไป คู่สัญญาตกลงให้สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์เงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระ
เงินล่วงหน้าสัญญาซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ สัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และสัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าเป็นอันส้ินผลไปท้ังหมด   แต่อย่างไรก็
ตาม การส้ินผลของสัญญาย่อมไม่เป็นเหตุให้สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาที่ยังคงมีต่อกันก่อนการส้ินผลน้ันๆ เป็นอันส้ินสุดลงไปด้วย 

3. การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์เงินสด
3.1   คู่สัญญาตกลงว่าในการส่ังซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เป็นการส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ตามชื่อประเภท ชนิด จํานวนและราคาที่ต้องการซื้อ และ/หรือขายเท่านั้นโดยไม่

เจาะจงว่าจะเป็นการซื้อหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีชื่อผู้ใดเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายน้ัน หรือหลักทรัพย์นั้นมีลักษณะระบุเฉพาะอย่างใดและเมื่อบริษัทฯ จะต้องรับ
 หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือลูกค้าแล้วก็ให้ใช้หลักทรัพย์ประเภทชนิดเดียวกันและจํานวนเท่ากันแทนกันได้ 

3.2   บริษัทฯ ตกลงท่ีจะให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสัญญานี้ ภายในวงเงินซื้อขายท่ีบริษัทฯกําหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะลดหรือเพ่ิมวงเงินซื้อขายตามที่
บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน บริษัทฯ จะทําการแจ้งวงเงินซื้อขายเร่ิมต้นให้ลูกค้าทราบและการเปล่ียนแปลง
วงเงินในภายหลัง ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติคําส่ังซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งเกินกว่าวงเงินซื้อขาย  ลูกค้ายินยอมรับผลของการซื้อและ/หรือขายดังกล่าวตาม
สัญญาฉบับน้ีทุกประการ เสมือนว่าการซ้ือ และ/หรือขายดังกล่าวไม่เกินวงเงินซื้อขาย 

3.3  ก่อนการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงจะนําทรัพย์สินตามท่ีสํานักงานประกาศ มาวางไว้กับบริษัทฯ เพ่ือเป็นหลักประกันในการชําระค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์    
         ค่านายหน้า หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดตามอัตราท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนดตามจํานวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้โดยจํานวนเงิน

ดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติให้แก่ลูกค้า 
3.4   ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ดังต่อไปน้ี 

3.4.1    กรณีลูกค้านําเงินสดมาเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ถือเงินสดของลูกค้าพร้อมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อ่ืนใดอันเกิดจากการถือเงินสด 
          ดังกล่าวของบริษัทฯ ไว้เป็นหลักประกันในการชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ และหากลูกค้าไม่         

ชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นําหลักประกันดังกล่าวมาชําระหนี้ของลูกค้าได้ 
3.4.2    กรณีลูกค้านําหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนดมาวางเป็นหลักประกัน  ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ยึดหน่วงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนไว้

เป็นหลักประกันในการชําระหนี้ค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์แก่บริษัทฯ ได้จนกว่าลูกค้าจะชําระหน้ีแก่บริษัทฯ จน
ครบถ้วน และตกลงชําระดอกเบี้ยในหนี้ที่ค้างชําระแก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ประกาศกําหนด  ทั้งน้ีการดําเนินการของบริษัทฯตามข้อ  3.4  นั้น  ไม่
เป็นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกค่าปรับ หรือบังคับขายหลักทรัพย์เพ่ือนํามาชําระหนี้แก่บริษัทฯ แต่ประการใด 

3.5  บริษัทฯ อาจจะตกลงกําหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า ซึ่งมคีวามแปรผันลดลงหรือเพ่ิมขึ้นเป็นคร้ังคราว โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทหลักประกันที่ลูกค้านํามาวาง
 ไว้  ซึ่งอาจได้แก่เงินสด  หรือหุ้น ที่ทําการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้มีผลต่อวงเงินซื้อขาย ทั้งน้ี วงเงินซื้อขายท่ีลูกค้าจะทําการซื้อขายได้นี้ จะ

เป็นจํานวนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่คํานวณได้ในบัญชีของลูกค้าในส้ินวันทําการก่อนหน้า โดยลูกค้ายอมรับผลการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของวงเงินซื้อขายท่ีเกิดจาก
การส่ังซื้อหรือขายแต่ละคร้ัง เป็นวงเงนิที่ได้ทําการซื้อขายกับบริษัทฯ ขณะน้ัน และ ยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการชําระราคาหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในหนังสือ
สัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

3.6  ลูกค้าตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรพัย์ที่สั่งให้บริษัทฯ  ซ้ือแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ  พร้อมด้วยค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันทีหรอือย่างช้าไม่เกิน
กําหนดเวลา 3 วันทําการสําหรับหลักทรัพย์ประเภททนุ  และไม่เกินกําหนดเวลา 2 วันทําการสําหรับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ นับแตว่ันที่ซ้ือหลักทรัพย์นั้น  หรือ 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทฯ  ได้ประกาศกําหนดเป็นคราวไป   โดยให้ถือเอาตามยอดเงนิที่แสดงอยู่ในรายการซ้ือซ่ึงเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ  และ/หรือ 
ตามสัญญาซ้ือขาย หรือเอกสารหลักฐานอื่นซ่ึงเปน็แบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ซ้ือหลักทรัพย์หากลกูค้าผิดนัดการชําระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลง 
ยินยอมให้บริษัทฯ 

 3.6.1  คิดค่าปรับจากจํานวนเงนิที่ผิดนัดชําระราคา ในอัตราที่บริษัทฯกําหนดและประกาศเป็นครั้งคราว นับแต่วันที่ผิดนัดชําระราคาจนกว่าบริษัทฯ  จะได้รับ 
ชําระจนครบถ้วน และ/หรือ 

 3.6.2  บังคับขายหลักทรพัย์ของลูกค้า  ซ่ึงอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ  ตลอดจนสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์  (ถ้ามี) ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวให ้
ลูกค้าทราบล่วงหนา้ ทั้งนี้ โดยมิต้องคาํนึงว่าเป็นหลักทรพัย์และ/หรือสทิธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ และ/หรือสทิธิในการจองซ้ือที่ผดินัดชําระราคาหรอืไม่  
หรือเปน็หลักทรัพย์ และ/หรือสิทธิในหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทฯ ครอบครองไว้เพ่ือการใด ลูกค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  และ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายและการบังคับขายหลกัทรัพย์ดังกล่าวนัน้จนครบถ้วนทุกประการทั้งนี้ การเลือกใช้สิทธิบงัคับขายหลักทรัพย์ตามข้อ   
3.6.2 นั้น  ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ในการที่จะเรียกค่าปรับตามข้อ  3.6.1  จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชําระหนี้จนครบถ้วน 

3.7  ลูกค้าตกลงยินยอมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายให้กับบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือตามกําหนดที่ตลาดหลักทรัพย์  หรือ
บริษัทฯ  ได้ประกาศเป็นคราวไป  หากลูกค้าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายตามวันเวลาที่กําหนด  บริษัทฯ  จะดําเนินการซ้ือหลักทรัพย์ในจํานวนดังกล่าว เพ่ือ
นําหลักทรัพย์ที่ซ้ือนั้นไปส่งมอบแทนที่ของลูกค้าในวันทาํการที่สองถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์นั้น โดยบริษัทฯ  ไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้า 

/ ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย .................................. 
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ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ้ือหลักทรัพย์เพ่ือส่งมอบแทนดังกล่าวนั้นจนครบถว้นทุกประการ 
3.8  ในกรณีที่ลูกค้าสัง่ให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซ้ือมาโดยผ่านบริษัทฯ และลูกค้ายังมิได้ชําระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอัน 

เป็นอุปกรณ์อื่นๆ นั้นให้แก่บริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ ได้ขายหลักทรัพย์ตามคําสั่งดังกล่าวแล้ว ลกูค้าจะต้องชําระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน แล้วบริษัทฯ จึงจะชําระเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ลูกค้า ทัง้นี้  หากธุรกรรมการซ้ือขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
แบบชําระราคาสุทธิ  บริษัทฯ มีดุลยพินิจที่จะทําการหรือไม่ทําการหักกลบลบหนี้กับลูกค้าได ้

3.9  ในกรณีที่บริษัทฯ ได้บังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามความในข้อ3.6.2 ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนหนึง่การขายตามคําสั่ง 
ของลูกค้าเอง และลูกค้ายินยอมให้บรษัิทฯ นํายอดเงินทีพึ่งจะได้รับจากการขายนั้นๆ หลังจากหักค่านายหน้าค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับแต่วันที ่
บริษัทฯ จัดการซ้ือหลักทรัพย์ตามคําสั่งของลูกค้าแล้ว  ไปหักกลบลบหนี้   และ/หรือหักทอนบัญชีทุกประเภททีลู่กค้ามีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือนําเงนิ ทรัพย์สิน  
ตลอดจนดอกผลหรือเงนิปันผล หรือสิทธิอืน่ใดอันเก่ียวกับหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินซ่ึงบริษัทฯได้รับในนามของลูกค้าซ่ึงอยู่ในครอบครองของบริษัทฯ ไปชําระหนี้ทุก 
ชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชําระหนี้จนครบถ้วนตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบก่อน 

3.10  ในการขายหลักทรพัย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้าตามความในข้อ 2.2.6 หรือ 3.9 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทําการใดๆ ตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร โดยผ่านตลาดหลักทรพัย์หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน หรือไม่
จําเป็นต้องแจง้ความ หรือโฆษณา หรือกระทําการใดๆ ที่คล้ายคลงึกันก่อนทั้งสิน้และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นําเงินซ่ึงได้จากการขายหลักทรัพย์นัน้ๆ ชําระหนี้ทุก
ชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบนั และหนีท้ี่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม  บริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิด
ของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร  และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่ยังคงต้องชําระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน 

4. การซ้ือขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงนิล่วงหน้า
4.1  กรณีที่ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้านอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปน้ี ของ

สัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ก่ียวขอ้งรวมถึงข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย 

4.2.  ลูกค้าตกลงที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้   โดยลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ของตนทุกประการ   ไม่ว่าจะเป็นการส่ังซื้อขายหลักทรัพย์โดยลายลักษณ์
อักษร  หรือคําส่ังด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์  หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด  หรือวิธีอ่ืนๆ ตามประเพณี  หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ซึ่งถือปฏิบัติโดยท่ัวไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าตามข้อกําหนดและเงื่อนไข 
กล่าวคือ 
4.2.1  ลูกค้าตกลงที่จะชําระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้แก่บริษัทฯ และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้ส่ังผ่านบัญชีซื้อ

ขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าในแต่ละคราว ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ 
4.2.2  ลูกค้าตกลงที่จะดํารงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในระบบชําระเงินล่วงหน้าเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามข้อกําหนด

และเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษายอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้แยกจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ โดยการนําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นหรือการที่บริษัทฯ นําไปลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์หรือ
ลงทุนในลักษณะอ่ืน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.3.1 (ก) 

4.2.3  ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในอัตราท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้เป็นคร้ังคราว โดยดอกเบี้ยจะสะสมเป็นรายวันและจะคิดคํานวณภายหลัง
เวลาปิดทําการในวันทําการแต่ละวัน ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลอืของลูกค้ารวมแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจํานวนเงินขั้นตํ่าที่บริษัทฯ กําหนดไว้เป็นคร้ังคราว โดยบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคํานวณและการชําระดอกเบี้ยตามข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จําเป็นต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า 

4.2.4  ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า จะถูกนําฝากเข้าในยอดเงินคงเหลือในระบบชําระเงินล่วงหน้าของลูกค้า ภายหลังจากเวลา
ปิดทําการในวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน 

4.2.5  ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือนํามาชําระภาระหนี้สินและ
หนี้สินอ่ืนใดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อโต้แย้งใดๆ 

4.2.6 ลูกค้าสามารถเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าได้ต่อเมื่อได้ยื่นหนังสือขอเบิกถอนเงินตามแบบท่ีบริษัทฯ  กําหนด  โดยบริษัทฯ จะคืนยอดเงินคงเหลือของ
ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการหักภาระหนี้สินให้แก่ลูกค้าภายใน 2 วันทําการ หรือตามวิธีการท่ีบริษัทฯ จะได้ประกาศให้ทราบเป็นคร้ังคราวหลังจาก
วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือขอเบิกถอนเงิน ทั้งนี้  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดข้อจํากัดในวงเงินขั้นตํ่าและวงเงินสูงสุดในการเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของ
ลูกค้า 

4.2.7  ภายหลังท่ียื่นหนังสือขอเบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะไม่ส่ังซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขาย (หลังจากหักจํานวนเงินที่ขอเบิกถอน) 
4.2.8  ลูกค้าตกลงที่จะฝากหรือดําเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าไว้กับบริษัทฯ ก่อนที่ลูกค้าจะมีคําส่ังขายหลัก 

ทรัพย์ 
 4.2.9  ลูกค้าตกลงท่ีจะชําระ .................................. 
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4.2.9  ลูกค้าตกลงที่จะชําระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เก่ียวข้องกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และตามสัญญานี้ในอัตราและตามวิธีการท่ีบริษัทฯ 
กําหนด 

4.3  คู่สัญญาตกลงให้มีการกําหนดวงเงินซื้อขายและคําส่ังในการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าดังต่อไปน้ี 
 4.3.1  วงเงินซื้อขายสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าให้คิดคํานวณจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างวันทําการ  

 และให้ปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้าโดย 
(ก)  หักคําส่ังซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะได้รับการยืนยันคําส่ังดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม 
(ข)  เพ่ิมค่าขายหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนของคําส่ังขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยืนยันคําส่ังแล้ว 

4.3.2 ลูกค้าตกลงที่จะฝากหรือดําเนินการให้มีการฝากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าไว้กับบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดวงเงินซื้อสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ระบบชําระเงินล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้าจะส่ังซื้อ 

4.3.3  บริษัทฯ อาจปรับวงเงินซื้อขายของลูกคา้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 
4.3.4  ลูกค้าตกลงที่จะไม่ส่ังซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าวงเงินซื้อขายท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
4.3.5  กรณีที่ปรากฏแก่บัญชีซื้อขายอันมีผลทําให้ลูกค้าทําการส่ังซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าวงเงินซื้อขาย ให้ถือว่าลูกค้ายอมรับหลักทรัพย์ตามจํานวนและราคาที่ซื้อ 

ทั้งน้ี ลูกค้าตกลงท่ีจะดําเนินการให้วงเงินซื้อขายของลูกค้าถูกต้องภายในวันทําการถัดไป มิฉะนั้นบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยวิธีใดๆ 
ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

4.3.6 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับคําส่ังใดๆ ของลูกค้าในส่วนที่เก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าที่เกินวงเงินซื้อขาย โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับ
ผิดต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นแก่ลูกค้า อันเน่ืองมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งน้ี ลูกค้าตกลงที่จะสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่มี
ตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัทฯ 

4.3.7  ลูกค้าตกลงที่จะไม่ทําคําส่ังขายชอร์ต (short sale order) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เพ่ือประโยชน์แห่งข้อสัญญานี้ การขายชอร์ต 
(short sale order) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ายังไม่ได้ฝากเข้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าในขณะท่ีมีคําส่ังขาย 

4.3.8  บริษัทฯ อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ เพ่ือยกเลิกหรือปฏิเสธคําส่ังใดๆ หากเกิดกรณีดังต่อไปน้ี 
 (ก)    ราคาซื้อขายและ/หรือจํานวนหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือ สํานักงาน หรือ 

(ข)  มีคําส่ังขายชอร์ต (short sale order)  หรือ
(ค)   มีการกระทําผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ 

4.3.9 ลูกค้ารับทราบว่าเม่ือตลาดหลักทรัพย์เปิดทําการในแต่ละวันทําการ คําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะเรียงไปตามลําดับก่อนหลังโดยอัตโนมัติและจะถูกยกเลิก
เมื่อเวลาปิดทําการในแต่ละวันทําการ ลูกค้าอาจจะยกเลิกคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้ไว้และ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับการยกเลิกคําส่ังโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทัง้น้ีลูกค้ารับทราบและตกลงว่าคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไม่
สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนได้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ยืนยันคําส่ังซื้อขายของลูกค้าแล้ว 

4.3.10 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าทําผ่านคอมพิวเตอร์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ   หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร 
4.4  คู่สัญญาตกลงให้มีการชําระราคาหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกันดังต่อไปน้ี 

4.4.1  ลูกค้าตกลงว่า การชําระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้านั้น จะดําเนินการโดยการปรับยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
ในวันชําระราคาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ กําหนดให้ชําระค่าซื้อหลักทรัพย์และค่าขายหลักทรัพย์ภายในวันทําการที่สามนับจากวันที่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และลูกค้าตกลงจะผูกพันตนตามการเปล่ียนแปลงวันชําระราคาหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์   และ/หรือ สํานักงาน กําหนดเป็นคร้ังคราว 

4.4.2 ในวันชําระราคาหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 (ก)  ให้หักค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ครบกําหนดชําระจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้า และ 
 (ข)  ให้นําค่าขายหลักทรัพย์ที่ครบกําหนดชําระในวันดังกล่าวมาฝากรวมกับยอดเงินคงเหลือของลูกค้า 

 4.4.3 ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในวันทําการแต่ละวันที่กล่าวถึงในข้อ 4.4.1 ข้างต้น ให้หมายถึงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าภายหลังจากมีการปรับค่าซื้อหลักทรัพย์และค่า
ขายหลักทรัพย์ที่ถึงกําหนดชําระราคาในวันทําการดังกล่าว 

4.5  คู่สัญญาตกลงให้มีการจัดการเก่ียวกับหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้ 
4.5.1 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นําหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าไปชําระหนี้ตามสัญญานี้และสามารถนําหลักทรัพย์ดังกล่าว

ไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้สินและหน้ีอ่ืนๆ  ทั้งปวงที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
4.5.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ถือหลักทรัพย์ใดๆ ที่ซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า รวมท้ังสิทธิอ่ืนใดที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าว 
4.5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า 
4.5.4 หากบริษัทฯ ได้รับเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ นํา

ผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เพ่ือรวมเป็นยอดเงินคงเหลือของลูกค้า  ณ  วันที่ได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว 
4.6  ลูกค้าตกลงที่จะแต่งต้ังและมอบหมายให้บริษัทฯ และ/หรือผู้แทนของบริษัทฯ เบิกถอนยอดเงินคงเหลือของลูกค้าและนําไปใช้ชําระค่าซื้อหลักทรัพย์และ/หรือเพ่ือ 

/ ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์.................... 
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 ประโยชน์แห่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและสัญญานี้ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 
4.7  เพ่ือความสมบูรณ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกรรมเก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า เมื่อบริษัทฯ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าตกลงที่

จะจัดหาเอกสาร และกระทําการใดๆ ที่จําเป็น รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเร่ืองดังต่อไปน้ี 
 4.7.1 เข้าทํา (และดําเนินการให้บุคคลที่เก่ียวข้องเข้าทํา) ซึ่งเอกสารสัญญา หนังสือมอบอํานาจใดๆ เก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและ/หรือ 

สัญญานี้ 
 4.7.2  ยินยอมและให้สัตยาบันต่อการทั้งปวงที่บริษัทฯและผู้แทนของบริษัทฯ ได้กระทําไปเก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ 

และ 
 4.7.3  ดําเนินการให้บุคคลที่เก่ียวข้องให้ความยินยอม และ/หรือให้สัตยาบันในส่วนที่เก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือสัญญานี้ 

5. การซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์
5.1 กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเข้าทําสัญญาการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ นอกจากที่จะได้ตกลงกันภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปน้ีของสัญญาแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ตกลงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อกําหนดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าด้วย   
ข้อกําหนดใดท่ีไม่ได้กล่าวไว้ภายใต้บทบัญญัติดังต่อไปน้ี ให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ  ที่ได้กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้

5.2  ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ โดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง ลูกค้าตกลงที่จะนําหลักทรัพย์  ใบตอบรับการโอนหลักทรัพย์   ที่
นายทะเบียนเป็นผู้ออก หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์มามอบไว้กับบริษัทฯ ก่อน บริษัทฯ จึงจะทําการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระหนี้สิน 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานดังกล่าวเองท้ังหมด 

5.3  ในกรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรัพย์ที่ส่ังให้บริษัทฯ ซื้อแต่ละคราวให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยค่านายหน้าและ
ค่าใช้จ่ายอันเป็นอุปกรณ์ทันที หรืออย่างช้าไม่เกินกําหนดเวลา 3 วันทําการ เว้นแต่ลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งต้องส่งเงินเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือชําระราคา
หลักทรัพย์ อย่างช้าไม่เกิน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ซื้อหลักทรัพย์ หรือตามกําหนดที่ สํานักงาน หรือบริษัทฯ จะได้ประกาศเป็นคราวไป โดยถือเอาตามยอดเงินที่อยู่ใน
รายการซื้อซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทฯ และ/หรือตามสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน  หากลูกค้าผิดนัดชําระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ 
คิดค่าปรับและบังคบัขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3.6 ได้ทันที 

6. การบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(E-mail)
6.1  ลูกค้าประสงค์ที่จะเข้าทําสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และยอมรับบทบัญญัติดังต่อไปน้ีของสัญญา 

นอกจากน้ี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องรวมถงึข้อกําหนดของบริษัทฯท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการ แก้ไขเพ่ิม 
เติม ในภายหน้าด้วย ยกเว้นกรณีแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ / บริการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

6.2  บริษัทฯ ตกลงจัดให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์สําหรับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้บริการดังต่อไปน้ี 
6.2.1  ส่งคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอ่ืนๆ มายัง

บริษัทฯ 
6.2.2  สนทนาผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์รายอ่ืนๆ 
6.2.3  ใช้บริการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ จัดให้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ และ 
6.2.4  เข้าดูข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับเคร่ืองช้ีสภาพตลาดที่สําคัญ ราคาซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินสดบัญชีซื้อขาย 

หลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอ่ืนๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด ในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิค บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ให้บริการ 
ข้อมูลด้านวิชาการเก่ียวกับแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ และความเห็นเก่ียวกับหลักทรัพย์ตามที่บริษัทฯ กําหนด 

6.3 ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคําส่ังที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ที่ลูกค้าประสงค์จะขอใช้บริการ 
6.4  คําส่ังทั้งหลายเก่ียวกับบัญชีใดๆ ที่กระทําผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์มายังบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ีใช้บังคับกับบญัชีดังกล่าว 
6.5  ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า และ/หรือบัญชีอ่ืนใดของ

ลูกค้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
6.6  เมื่อบริษัทฯ อนุมัติแบบคําขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะได้รับรหัสประจําตัวเพ่ือใช้ทุกคร้ังที่ลูกค้ามีคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้บริการออนไลน์ / 

บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าจะต้องเก็บรหัสประจําตัวไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้รหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ / 
บริการโพเอ็มส์ โดยให้ถือว่าลูกค้าได้ส่งคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองและ/หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกค้าจะแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกค้าทราบถึงการสูญเสีย การสูญหายไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอ่ืนใด หรือการถูกนํารหัสประจําตัวไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถได้รับข้อความใดๆ หรือไม่สามารถส่งคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่บริษัทฯ ได้
จัดให้ ลูกค้าตกลงที่จะดํารงไว้ซึ่งความถูกต้องและดูแลความปลอดภัยของบริการออนไลน์  / บริการโพเอ็มส์  ดังนั้น  ลูกค้าจะต้องดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด เพ่ือไม่ให้มี
การนํารหัสประจําตัวของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  และลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กําหนดให้บริษัทฯ ทราบทันที หากมีการเข้าใช้บริการออนไลน์ / บริการ 
โพเอ็มส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดําเนินการใดๆ เพ่ือไม่ให้มีการนํารหัสประจําตัวไปใช้โดยไม่ได้ 

/ รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว...................... 
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รับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังกล่าวขึ้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทฯ สําหรับความ
สูญเสียและความเสียหายที่บริษัทฯ อาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และการใช้รหัสประจําตัวโดยมิได้รับอนุญาต 

6.7  ในการขอใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ลูกค้าตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ไม่ว่าโดยเป็นลิขสิทธิ์หรือโดยประการอ่ืน) ที่มีอยู่ในข้อมูล และ
รายงานท่ีได้รับและเกิดจากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ลูกค้าจะไม่กระทําการใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมท้ังจะดําเนินการตามที่จําเป็น เพ่ือคุ้มครองสิทธิดังกล่าว 

6.8  การให้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์หรือข้อมูลในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือเป็นการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเป็นการให้
คําปรึกษาในการลงทุนโดยบริษัทฯ 

6.9  บริษัทฯ ไม่ได้ให้คํารับรองหรือประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเก่ียวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมต่อการนําข้อมูลหรือบริการออนไลน์ / บริการ 
โพเอ็มส์ไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงคําปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใช้ข้อมูล หรือคําแนะนําในการซื้อหรือขาย และ/หรือการ
ยกเลิกหรือการแก้ไขเพ่ิมเติมในคําแนะนําดังกล่าว 

6.10  ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ สํานักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบระบบของลูกค้า ตามที่บริษัทฯ และ/หรือ สํานักงาน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ร้อง
ขอและจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซักถามใดๆ เก่ียวกับบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ 

6.11  ลูกค้าตกลงและให้คํารับรองดังต่อไปน้ี 
6.11.1  จะไม่ทําซ้ํา ส่งผ่านต่อ เผยแพร่ ขาย จําหน่าย ตีพิมพ์ กระจาย แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ (ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรือโดยประการอ่ืน) ซึ่งข้อมูลและ/หรือ

รายงานท่ีได้รับจาก หรือผ่านบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ ก่อน
และจะไม่ใช้ข้อมูลเพ่ือการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 

6.11.2 แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที เม่ือเกิดข้อขัดข้องในการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไม่ได้รับการ
ยืนยันคําส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทําการซ้ือขายได้แล้ว 

6.12  ลูกค้าตกลงที่จะชําระค่าธรรมเนียมการจัดการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์และสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการท่ีบริษัทฯ กําหนด 
6.13 บริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่จําเป็นต้องรับผิดต่อลูกค้าสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูล 

และ/หรือรายงานในบริการโพเอ็มส์  อีกทั้งบริษัทหรือผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการ
กระทําผิดโดยเจตนาของบริษัท)  บริษัทและผู้แทนของบริษัทไม่ต้องรับผิดกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัท)  เนื่องจากความ
ไม่สมบูรณ์ 
หรือไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการโพเอ็มส์ 

6.14 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่
เกิดขึ้นแก่บริษัท โดยจะชดใช้ให้เต็มจํานวนท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทําความผิด หรือฝ่าฝืนข้อกําหนด หรือให้ความเห็นหรือคํากล่าวใดๆ ที่เก่ียวกับ
การใช้บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ 

6.15 บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/หรือใช้บริการโพเอ็มส์ได้ทันที ไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและใน
กรณีนี้ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทไม่ต้องรับผิดในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิด
แก่ลูกค้า 

6.16 ลูกค้าตกลงที่จะรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์   หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นลูกค้าจะทําการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับและยอมรับคําส่ังดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด เพ่ือการส่ังซื้อขายหลักทรัพย์แสดง
นัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันท่ีจะดําเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดโดยใช้รหัสประจําตัวของลูกค้า 

6.17 ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทนการส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าเห็นว่าเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์  
โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
6.17.1 ผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ 

ของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงข้อกฎหมายฉบับอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
6.17.2 เมื่อลูกค้าต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ลูกค้าทราบถึงความรับผิดชอบและลูกค้าตกลงว่าจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณอั์กษร 
  ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง 
6.17.3 เอกสารท่ีลูกค้ายินยอมตกลงให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดแต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / 

ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพย์สิน / รายงานการเคล่ือนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือและเอกสารหรือข้อมูลอันใดที่เก่ียวข้อง 
6.17.4 ลูกค้าทราบว่าลูกค้าสามารถขอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือลูกค้าต้องการยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    
  (E-mail) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณอั์กษรแก่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ ก่อนวันที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้การยกเลิกรับ 

หรือขอเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีผลบังคับใช ้
6.17.5   ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับเอกสารต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.13.3 ที่บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะรับเอกสารผ่าน 
  ช่องทางท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ ผ่านทาง website ของบริษัทฯ http://www.poems.in.th. ซึ่งลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ 3 เดือน 
6.17.6   ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รวมท้ังความเส่ียงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่ 

/ จํากัดอยู่เพียงแต่) การสูญหาย....................... 
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  จํากัดอยู่เพียงแต่) การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายังที่อยู่ 
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคล่ือนของข้อมูลประการอ่ืนใดที่เกิดขึ้น 
  เนื่องจากข้อจํากัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งเป็นส่ือสารสาธารณะท่ีมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากทั่วโลก ทั้งน้ีลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า  

บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกค้าในการจัดส่ง 
  เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเส่ียงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ได้ 
6.17.7  ลูกค้าทราบและตกลงว่าลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกคร้ัง ทั้งน้ี หากลูกค้ามิได้โต้แย้งหรือคัดค้าน

ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทําการนับจากเวลาที่ลูกค้าได้รับเอกสารจากทางบริษัทฯ ที่จัดส่งไปยังที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของ
ลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารน้ันและให้ถือว่าบริษัทฯ ได้กระทําการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว 

7. การดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกคา้
7.1  บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องแยกและทําบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไว้บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับหรือจะได้รับไว้เพ่ือการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าไว้ภายใต้การดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัทฯ หรือสถานที่ของบุคคลอ่ืนที่มีความม่ันคง
และปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลอ่ืนนั้นทราบอย่างชัดแจ้งว่าทรัพย์สินที่นํามาเก็บรักษาเป็นของลูกค้า หากทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเน่ืองมาจากเหตุดังกล่าวเต็มจํานวน ไม่เกินความ
เสียหายที่แท้จริงตามส่วนที่บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ 

7.2  ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทฯ จัดการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ทั้งน้ีลูกค้าเข้าใจและทราบดีว่าบริษัทฯ อาจนําเงินของลูกค้าไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องประกาศ
กําหนด หากบริษัทฯประสบปัญหาทางการเงิน  เงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  

7.3  บริษัทฯ ตกลงจะทําการแยกทรัพย์สินของลูกค้าเพ่ือนําทรัพย์สินของลูกค้าไปดูแลและรักษาภายใต้ข้อกําหนดแห่งสํานักงาน การดําเนินการดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการแยก 
ทรัพย์สินตามวรรคก่อนหน้านี้แล้ว 

 7.3.1 ทรัพย์สินประเภทเงิน 
 (ก)  แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น หรือนําไปลงทุนในลักษณะอ่ืน ตามที่สํานักงานประกาศ

กําหนดในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเป็นประเภทชําระคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม่กําหนดข้อห้ามการไถ่ถอนคืนก่อนครบ
กําหนด 

(ข)  แยกโดยการเก็บรักษาไว้เองซึ่งบริษัทฯ ได้กระทําในลักษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะได้ว่าเงินจํานวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย 
 7.3.2  ทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ 

 (ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (ข)  แยกโดยการเก็บรักษาไว้เอง ซึ่งบริษัทฯ ได้กระทําในลักษณะที่สามารถช้ีเฉพาะได้ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากเหตุสงสัย 

 7.3.3  ทรัพย์สินอ่ืนแยกไว้ในลักษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะได้ว่าทรัพย์สินอ่ืนนั้น เป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย 
7.4  บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่แต่งต้ังให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความในวรรคหนึ่งมิ

ให้หมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามความในข้อ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก) 
7.5  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7.3.1 (ก) ลูกค้าให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ  ในการนาํทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากเงนิไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ ไม่

ว่าโดยทางตรง หรอืทางอ้อมกับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรใน
การลงทุนดงักล่าว 

7.6   บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอนสงวนหรือระงับสิทธิของลูกค้าในทรัพย์สินโดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคําส่ังหรือความยินยอมของ
ลูกค้าหรือผู้รับมอบอํานาจของลูกค้า 

7.7  กรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ และประสงค์จะแต่งต้ังให้บริษัทฯ เป็นผู้รับ
มอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกค้านั้น บริษัทฯ ตกลงจะดําเนินการตามที่ลูกค้าประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังน้ี 

 7.7.1  การรับมอบฉันทะดังกล่าวมิได้เกิดจากการชักชวนหรือชี้นําจากบริษัทฯเอง/ 
 7.7.2  การมอบฉันทะต้องทําเป็นหนังสือและให้ไว้เป็นการเฉพาะคราว และ 
 7.7.3  ในหนังสือมอบฉันทะต้องมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า ลูกค้าประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมอย่างไร 
7.8  บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้าไปให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยเดือนละคร้ัง เว้นแต่ในเดือนนั้นลูกค้าไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง

ในทรัพย์สินที่มอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรักษา  โดยกรณีที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่มีธุรกรรมติดต่อกันตามระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานแสดง
ทรัพย์สินของลูกค้าไปให้ตามประกาศของสํานักงาน 

 7.8.1  บริษัทฯ ตกลงท่ีจะจัดทําและจัดให้มีรายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชีโดยจะระบุรายละเอียดขั้นตํ่า กล่าวคือ 
(ก)  ยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า 

/ (ข)  หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในบัญชีซื้อขาย………………… 
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(ข)  หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า 
(ค)  วงเงินซื้อขายของลูกค้า 
(ง)  รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ 
(จ)  รายละเอียดของการชําระเงินและการรับเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกําหนดระยะเวลา และความถี่ในการจัดทํารายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี สําหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นคร้ังคราวด้วยวิธีการ
ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการส่งทางคอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
7.8.2 ลูกค้าตกลงที่จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง และจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อความท่ีไม่

ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้าและรายการต่างๆ ที่ระบุในรายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
จากลูกค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ระบุในรายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี บริษัทฯ จะถอืว่ารายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชีแต่ละฉบับถูกต้องและ
ลูกค้าตกลงให้มีผลผูกพันลูกค้า  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายการใดๆ   หากรายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชีแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

7.9  บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าหรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอ่ืน  
ให้แก่ลูกค้าดังนี้ 

 7.9.1 บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้า หรือผลตอบแทนจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนใน  
 ลักษณะอ่ืนๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น 

 7.9.2  บริษัทฯ ตกลงชําระค่าดอกผลหรือผลตอบแทนข้างต้นให้แก่ลูกค้าภายในทุกๆ วันส้ินเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นคร้ังคราวไป 
7.10  ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมดอกผลจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทฯ ดังนี้ 
 7.10.1 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมในการท่ีบริษัทฯ ได้จัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในอัตราท่ีบริษัทฯ ประกาศเป็นคร้ังๆ ไป 
 7.10.2 ลูกค้าตกลงชําระค่าธรรมเนียมข้างต้นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นคร้ังคราวไป 
7.11  ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทฯ เก่ียวกับการฝาก ถอนทรัพย์สินของลูกค้าจากบริษัทฯ หรือดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจน

ค่าธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้มีอยู่ก่อน หรือในขณะที่ได้ทําสัญญาฉบับนี้ โดยการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละคร้ัง ลูกค้าหรือบริษัทฯ
ของลูกค้าจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามและสามารถถอนได้ไม่เกินจํานวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้าแล้ว อนึ่งกรณี
ที่มีการเปล่ียนแปลงระเบียบและวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทฯ พึงจะได้แจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแก่ลูกค้าโดยพลัน 

8. การเข้าเป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับ
หลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  วิธีการ  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งใช้บังคับกับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ เช่น ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อ  ที่อยู่  และรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับตัวของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นต้น  

9. ความรับผิด
9.1  คู่สัญญาตกลงว่าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ได้ตามคําส่ังของ

ลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
9.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ภาระหนี้สิน การดําเนินคดี ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจาก หรือเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

เว้นเสียแต่จะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาท่ีจะกระทําผิดโดยบริษัทฯ 
9.3  บริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องรับผิดต่อลูกค้า สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมท่ีเกิดจากการที่ลูกค้าใช้  หรืออ้างอิงถงึ

ข้อมูล และ/หรือรายงานในบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ อีกทั้งบริษัทฯหรือผู้แทนของบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ / 
บริการโพเอ็มส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (เว้นแต่เป็นการกระทําผิดโดยเจตนาของบริษัทฯ)  บริษัทฯ และผู้แทนของบริษัทฯไม่ต้องรับผิดกรณีที่ลูกค้าได้รับความสูญเสียหรือ
ความเสียหาย (ยกเว้นการฉ้อโกงของบริษัทฯ) เนื่องจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องของข้อมูลและ/หรือรายงานที่ลูกค้าได้จากบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ 

9.4  ลูกค้าตกลงที่จะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดําเนินการอ่ืนใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทํา การงดเว้นกระทําการหรือ 
 ความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่นความเสียหายอันเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับใบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น 
9.5  ในกรณีที่ลูกค้าได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกค้าตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ รวมถึง 

(แต่ไม่จํากัดเฉพาะเท่าที่จะกล่าว)   การส่งมอบแก่หรือรับจากบริษัทฯ ซึ่งการชําระเงินอันเน่ืองมาจากการซื้อหลักทรัพย์ การรับเงิน อันเน่ืองมาจากการขายหลักทรัพย์ ใบ
หุ้น ใบแจ้งหน้ี และบรรดาการงานใดๆ ที่เก่ียวข้องท่ีได้กระทําในนามของลูกค้า ลูกค้าตกลงด้วยว่าในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหาย อันเน่ืองมาจากการดําเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยลําพังของลูกค้าเอง ซึ่งลูกค้าตกลงจะไม่ร้องเรียน เรียกร้อง ฟ้องร้องหรือดําเนินการตามกฎหมายใดๆ ทั้งส้ินต่อบริษัทฯ 

10. การติดต่อ
บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน  ถ้าหากได้นําส่งโดยพนักงานของ 

/ บริษัทฯ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด............................. 
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บริษัทฯ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด  ไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้วทั้งน้ี โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะ
มีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปล่ียนแปลงไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปล่ียนแปลงให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไม่ได้
เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้ว 

11. การผ่อนผัน
กรณีที่บริษัทฯ ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี้ หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการละเว้นดังกล่าวเป็น
การผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น 

12. การชดใช้ความเสียหาย
12.1  ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเก่ียวกับสัญญานี้ หรือเก่ียวกับการกระทํา หรืองดเว้นกระทําการของลูกค้า 

หรือตัวแทนของลูกค้ารวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายใดๆ ที่บริษัทฯอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอ่ืนให้บริษัทฯ ต้องรับผิดเก่ียวกับ
สัญญานี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทํา งดเว้นกระทําการ หรือความผิดของบริษัทฯ 

12.2  ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง การสูญเสีย ภาระหนี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่ 
เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ โดยจะชดใช้ให้เต็มจํานวนท่ีเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าได้กระทําความผิดหรือฝ่าฝืนข้อกําหนดหรือให้ความเห็นหรือคํากล่าวใดๆ ที่เก่ียวกับ
การใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ หรือการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการฝ่าฝืนสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ 

12.3  ให้นําบทบัญญัติแห่งข้อ 12.1 และ 12.2 มาบังคับใช้แก่การบังคับชําระหนี้ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้โดยอนุโลม ทั้งน้ีภาระในการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ให้แก่บริษัทฯ จะมีอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการบอกเลิกสัญญานี้แล้ว 

13. การบอกเลิกสัญญา
13.1   สัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่มีกําหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทุกขณะตลอดไป โดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วัน 
13.2  ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้า ซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
 13.2.1  ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกโดยต้องบอกล่าวไปยังบริษัทฯ เปน็หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และลูกค้าจะมีสิทธิให้การบอกกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้ชําระหนี้ที่ค้าง

ชําระโดยครบถ้วนแล้ว 
13.2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจที่จะปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใดหากลูกค้าไม่ได้ทํา

รายการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ในระยะ เวลาหน่ึงปี 
13.3  ความในข้อ 13.1 ไม่ให้ใช้บังคับแก่การบอกเลิกสัญญาบริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ ซึ่งบริษัทฯอาจบอกเลิกสัญญา และ/หรือระงับสิทธิของลูกค้าในการเปิดใช้และ/

หรือใช้บริการออนไลน์ / บริการโพเอ็มส์ได้ทันทีไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และในกรณีนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในบรรดา
สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณ์ไว้อันอาจเกิดแก่ลูกค้า 

13.4 กรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญานี้ บริษัทฯ อาจส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังลูกค้า และลูกค้าจะต้องชําระภาระหน้ีสิน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวกับการซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าจนครบจํานวนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือบอกกล่าว 

13.5  คู่สัญญาตกลงว่าผลแห่งการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นผลกระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็นผล 
13.6  ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนอํานาจที่ลูกค้าได้มอบไว้ให้แก่บริษัทฯ ตามหนังสือมอบอํานาจที่ระบุไว้ในข้อ 2   แห่งสัญญานี้จนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาตาม

ข้อ 13 นี้ 
13.7   โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดอ่ืนใดในสัญญานี้ หาก  

13.7.1 ลูกค้าปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 รวมท้ังไม่ดําเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูลหรือจัดทําคํา
ชี้แจงตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือ สํานักงาน  ร้องขอตามข้อ 2.4 

13.7.2 ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหน่ึงข้อใดของสัญญานี้ 
13.7.3 บริษัทฯ เห็นเป็นการสมควร  หรือเพ่ือป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายท่ีผิดปกติ  หรืออาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย พฤติกรรมการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีลักษณะท่ีอาจเข้าข่ายหลีกเล่ียง หรือ อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
13.7.4 บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําส่ังของสํานักหักบัญชี หรือ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ สํานักงาน. 
           ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการดังต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า 

 (1) บังคับขายหลักทรัพย์ หักทอนบัญชีหรือบังคับชําระหนี้จากบัญชีที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระแล้วหรือ
ไม่ก็ตาม และ/หรือ 

(2) ลดหรือจํากัดวงเงินซื้อหลักทรัพย์สูงสุดของลูกค้า และ/หรือ 
/ (3) ไม่ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์………………………. 
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(3) ไม่ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ 
(4) ยกเลิกคําส่ังซื้อและคําส่ังขายทั้งหมดซึ่งลูกค้าได้มีคําส่ังไว้แล้ว แต่บริษัทฯ ยังมิได้ดําเนินการ และ/หรือ 
(5) ปิดบัญชีของลูกค้าทัง้หมดเพ่ือชําระหนี้ตามข้อผูกพันต่างๆ ของลูกค้า 
(6) ดําเนินการหรืองดเว้นดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรือ สํานักงาน  เห็นสมควร 

14. ความสมบูรณ์แห่งสัญญา
ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ว่าให้ข้อตกลงท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับได้ หรือไม่ตกเป็นโมฆะ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 

15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในกรณีที่มีการออก แก้ไข เปล่ียนแปลง กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการ หรือ
หน่วยงานใดท่ีเก่ียวข้อง อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาน้ี ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปล่ียนแปลงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมสัญญานี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
กฎหมาย ประกาศ  ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว โดยลูกค้าจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด แต่ทั้งน้ีบริษัทฯ จะแจ้งการเปล่ียนแปลงน้ันให้ลูกค้าทราบ อย่างไรก็ตาม  
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทําการแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขใดแห่งสัญญานี้ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ทั้งน้ีบริษัทฯ จะแจ้งการ 
เปล่ียนแปลง ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้แก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างเคร่งครัด 

16. การเก็บ รวบรวม  ใช เปดเผยขอมูล

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราช 

บัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562  เพื่อประโยชนของลูกคา ลูกคายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ รวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของลูกคาโดยมี 

วัตถุประสงคที่จําเปนเพื่อการใหบริการแกลูกคา การมอบหมายงานใหผูอื่นดําเนินการแทนบริษัทเพื่อสนับสนุนการใหบริการ เชน ดานการจัดสงเอกสาร ดานเทคโนโลยี 

เปนตน นอกจากนี้ ลูกคาทราบดีวาบริษัทอาจเปดเผยขอมูลดังกลาว ไปยังบุคคลภายนอก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย เมื่อบริษัทฯ หรือนวยงานทางราชการตาง ๆ ดังกลาวรองขอ หรือเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานดังกลาวกําหนด กลุมบริษัท Phillip Group ที่ 

ตั้งอยูในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจจะไมมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในทํานอง 

เดียวกัน แตอยางไรนั้น บริษัทมีการดําเนินการตามขั้นตอน และมาตรการตาง ๆ เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาการโอนขอมูลสวนบุคคลจะโอนอยางปลอดภัย และบุคคลที่รับ 

โอนขอมูลนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนขอมูลนั้นชอบดวยกฎหมาย โดยอาศัยขอยกเวนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และ 

ยินยอมใหผูรับขอมูลจากบริษัทดังกลาว เก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลดังกลาวตอไปไดภายใตวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ และสิทธิ ปรากฏ 

ในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เผยแพร ไวที่เว็บไซตของบริษัท (www.poems.in.th) ซึ่งทานจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจเพื่อประโยชนสูงสุดของทาน

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. ข้อตกลงเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงในการลงทนุ
19.1  ลูกค้ารับทราบและยอมรับในเหตุและผลแห่งความเสี่ยงต่างๆ ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในหรอืนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยการให้บริการของบริษัทฯ และตกลงที่จะมี

และใช้ความระมัดระวังของตนอย่างย่ิงยวดในระหว่างการใช้บริการทั้งปวงของบริษัทฯ เพ่ือการนั้น 
19.2  ลูกค้าทราบดีว่าการมอบอํานาจให้บรษัิทฯ เป็นผู้สัง่ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนในลักษณะอื่นๆ   ซ่ึงหลกัทรัพย์หรือฝากทรพัย์สินของลูกค้าไวใ้นอารักขาของ

บริษัทฯ อาจเป็นผลทําให้เกิดความเสีย่งรวมตลอดแต่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะความเสี่ยงในลักษณะที่ทําใหห้ลักทรัพย์นั้นๆ มีมูลค่าสูงขึ้น หรือด้อยค่าลง หรอืแม้แต่ไม่มี 
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

19.3  ลูกค้าทราบดีว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน เงนิสดตลอดจนหลักประกันต่างๆ ที่ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาระหว่างการใหบ้ริการจะไม่ได้ 
รับการรับรองและคุ้มครองภายใต้สถาบันคุ้มครองเงนิฝาก และทรัพย์สินของลูกค้านัน้เป็นอิสระจากทรัพย์สินของบริษัทฯ  ดังนีค้วามเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับความผันผวน 
ของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสภาวะการณ์อื่นๆ ซ่ึงอาจจะมีผลให้มูลค่าของทรัพย์สินดงักล่าว มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสูงขึ้น หรือด้อยค่าลง หรือแม้แต่ไม่มีมูลค่า
ใดๆ ทั้งสิ้น 

19.4  ในระหว่างการดูแลรักษาของบริษัทฯ ลูกค้าทราบดีว่าธุรกรรมที่ได้มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภาษีอากรซึ่งอาจเป็นผลทําให้เกิด 
/ ความเสี่ยงต่อการลงทุนของลูกค้า............................... 
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 ความเส่ียงต่อการลงทุนของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้หารือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวน้ันๆ ด้วยตนเอง 
19.5   ลูกค้าทราบดีว่าการมอบหมายให้ผู้อ่ืน หรือได้รับมอบหมายจากผู้อ่ืน เพ่ือถือหลักทรัพย์แทนคนต่างชาติในองค์กรท่ีมีข้อกําหนดจํากัดสัดส่วนการถือชาวต่างชาติในองค์กร

นั้น อาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเพ่ือการนั้นๆ บริษัทฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนําให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือ
จัดการเพ่ือการน้ันๆ 

19.6  ลูกค้ารับทราบถึงความเส่ียงต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับบญัชีซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบชําระเงินล่วงหน้าและสัญญานี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความผกผันของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ มูลค่าหลักทรัพย์ ความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงซึ่งกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ก่ียวข้อง และการที่
ลูกค้าได้ทําสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นการรับทราบซึ่งความเส่ียงใดๆ ที่เก่ียวกับสัญญานี้แล้ว 

19.7   ลูกค้าตกลงที่จะรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามสัญญานี้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ลูกค้าจะทําการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับและยอมรับคําส่ังดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด เพ่ือการส่ังซื้อขายหลักทรัพย์
แสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกค้า ในอันที่จะดําเนินการมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดโดยใช้รหัสประจําตัวของลูกค้า 

19.8   ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงเพ่ือการละเมิดข้อกําหนดเช่นว่านั้นด้วยตัวเอง ลูกค้าทราบดีว่าข้อตกลงน้ีไม่อาจระบุเหตุและผลความเส่ียงทั้งปวงท่ีเก่ียวข้องได้ อย่างไรก็ 
ตามลูกค้ายินดีที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เพ่ือขจัดหรือบรรเทาบรรดาความเส่ียงน้ันๆ ด้วยตนเอง 

 ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาและข้อตกลงฉบับนี้แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ ณ วันที่ ___________________ ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะขอ
ภาพถ่ายสัญญา ลูกค้าสามารถร้องขอได้ที่บริษัทฯ 

ลายมือช่ือ ลูกค้า 
ตัวบรรจง     ( ) 

               ลายมือชื่อ ผู้อํานาจลงนาม 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

              ลายมือชื่อ  พยาน 
 (      ) 

              ลายมือชื่อ   พยาน 
  (       ) 

กรณีลูกคานิตบิุคคล 
กรุณาประทับ 
ตรายางบริษัท 
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