


                    

                                                                 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 

 

     

 
วนัที ่………. /………… /……….                                                                                   เลขที่บญัชี.................................................................. 

    
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์และใหข้อ้มูลของขา้พเจา้ตามประเภทบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  บัญชีเงินสด / Cash A/C                                  บัญชีแคชบาลานซ์ / Cash Balance A/C    บัญชีตราสารหน้ี / Debenture A/C   
  บัญชีเครดิตบาลานซ์ / Credit Balance A/C   บัญชีตราสารอนุพันธ์ / Derivatives A/C   บัญชีกองทุนรวม / Mutual Fund A/C   
 

  ผู้แนะน าการเปิดบัญชี    Website   ลูกค้าของบริษัทฯ (ช่ือ.................................................. สกลุ...........................................................) 
                                                 งานสัมมนา.........................................................................................   อ่ืนๆ .................................................... 

 1. รายละเอยีดส่วนบุคคล 

ช่ือ – สกุล (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ ..................) ภาษาไทย.......................................................................................................................... 
                 (Mr. / Mrs. / Miss / Other.....................) ภาษาองักฤษ......................................................................................................................  
สัญชาติ    ไทย   อเมริกนั (American)   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................... ................... 
ประเภทบัตร  บตัรประจ าตวัประชาชน     หนงัสือเดินทาง ประเทศที่ออก............................ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................... 
เลขที่บตัร / หนงัสือเดินทาง............................................................................................................  หมดอาย.ุ................................................... 
วุฒิการศึกษา    สูงกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ต  ่ากว่าปริญญาตรี  อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 
สถานภาพ        โสด     สมรส   หยา่    อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................... มีบุตรในอุปการะ ................................ คน 
ช่ือ-สกุล คู่สมรส ................................................ .............. อาชีพ ................................................... ต  าแหน่ง..................................................... 
ช่ือ/ท่ีตั้งสถานที่ท  างาน.......................................................... ........................................................... เบอร์โทรศพัท.์...........................................  

 2. ข้อมูลด้านอาชีพ 
 

อาชีพปัจจุบัน      นกัลงทุน  แม่บา้น/พ่อบา้น    เกษตรกร    พระภิกษุ/นกับวช 
                            เกษียณอาย ุ  ก  าลงัศึกษาในระดบั ...................................     อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................   
 

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปน้ี โปรดระบุที่อยู่สถานที่ท างานและต าแหน่งงานด้วย 
 พนกังานบริษทั   พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ขา้ราชการ    ครู/อาจารย ์   นกัการเมือง 
 แพทย/์พยาบาล  อาชีพอิสระ   กิจการครอบครัว  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั               
 

ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออ่ืน ๆ) 
 

 คา้ของเก่า/วตัถุโบราณ                                      แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   คา้อญัมณี/ทอง                                            
 คาสิโน/การพนนั   ธุรกิจน าเที่ยว/บริษทัทวัร์   อาวุธยทุธภณัฑ ์ 
 โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ        ธุรกิจรับคนเขา้มาท างานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปท างานต่างประเทศ 
 สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ  โรงแรม/ภตัตาคาร    อสังหาริมทรัพย ์
 ประกนัภยั/ประกนัชีวิต   มหาวิทยาลยั/โรงเรียน/สถานศึกษา  การเงิน/ธนาคาร      

      สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยดิ/ศาลเจา้  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................... .....................    
 

    ช่ือสถานที่ท างาน ........................................................... ฝ่าย ............................................... ต  าแหน่ง ................................  อายงุาน ........  ปี 
   เลขที่ ........................ หมู่ที่ ................ อาคาร ............................................. ชั้น.............. ซอย................................ ถนน .................................. 
   ต  าบล/แขวง ....................................... อ  าเภอ/เขต ......................................  จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย.์................... 
   โทรศพัทท์ี่ท  างาน ........................................................................................ E-mail............................................................................................ 

   ค ำขอเปิดบญัชีในตลำดทนุ (บคุคลธรรมดำ) 
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 3. ข้อมูลการตดิต่อ 

   ที่อยู่ปัจจุบัน      บตัรประชาชน   อื่นๆ (โปรดกรอกรายละเอียด) 
เลขที่ ............. หมู่ที่ .......... อาคาร ........................................... ... ชั้น ......... ซอย ............................................ ถนน ...................... ..................  
ต าบล/แขวง .......................................... อ  าเภอ/เขต...................................... จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย.์......................... 
 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
                          บตัรประชาชน   ที่อยูปั่จจุบนั   ที่ท  างาน   อื่นๆ (โปรดกรอกรายละเอียด) 
เลขที่ ........... หมู่ที่ ............ อาคาร ............................................ ชั้น .............. ซอย .......................................... ถนน ......................................  
ต าบล/แขวง .......................................... อ  าเภอ/เขต......................... ................ จงัหวดั .................................... รหสัไปรษณีย.์......................... 
 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 
           โทรศพัทมื์อถือ .............................................. .................  โทรศพัทบ์า้น .................................................................................  
E-mail (โปรดระบุเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) 

                        

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉิน) 
 

ช่ือ – สกุล .................................................................. ความสัมพนัธ์ .................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ .............................................. 
สถานที่ติดต่อ  ........................................................................................................................... ......................................................................... 

                   
 4. ข้อมูลสถานะทางการเงิน/แหล่งเงินทุน 
 

แหล่งที่มาของเงินรายได้  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  ประเทศไทย       ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………… 
   เงินเดือน            เงินออม            เงินเกษียณ            การลงทุน            มรดก           ประกอบธุรกิจ 

         อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ……………………………………………………… 
 

รายได้ประจ าต่อเดือน 
       เจ้าของบัญชี  รายไดป้ระจ า/เดือน............................... บาท  รายไดอ้ื่น ๆ............................ บาท แหล่งท่ีมา.............................................    
       คู่สมรส          รายไดป้ระจ า/เดือน............................... บาท  รายไดอ้ื่น ๆ............................ บาท แหล่งท่ีมา.............................................    
                   

 มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ (บาท) 
(ทรัพยสิ์น หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และสินทรัพยสุ์ทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นท่ีอยู่อาศยั)) 

                    < 1,000,000                      1,000,000 – 2,999,999      3,000,000 – 5,999,999  6,000,000 – 9,999,999  
                    10,000,000 – 19,999,999         20,000,000 – 49,999,999      ≥ 50,000,000  

 

วัตถุประสงค์การลงทุน         เพื่อการลงทุน                                          เพื่อการเกษียณ                                        
                       เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี                    อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……......…………………………………. 

บริษัทหลักทรัพย์อ่ืน ที่มีบญัชีอยูใ่นปัจจุบนั 
        บริษทัหลกัทรัพย.์............................................................... ช่องทางการลงทุน  Internet              ผูแ้นะน าการลงทุน 

ประเภทบญัชี      Cash               วงเงิน  ............................................. บาท   Credit Balance        วงเงิน ............................... บาท 
                                   Cash Balance วงเงิน  .................................... ......... บาท   Derivatives             วงเงิน ................................ บาท  
  

   2 
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 5. บัญชีธนาคารเพ่ือการช าระราคา และการรับเงินปันผล/ดอกเบีย้ 

บัญชีธนาคารเพ่ือการช าระราคา  (ATS Settlement) 
ธนาคาร .............................................. สาขา  ..................................... ประเภทบญัชี  ..................... .......... เลขที่บญัชี...................................... 
บัญชีธนาคารเพ่ือการรับเงินปันผล/ดอกเบ้ีย 
               เขา้บญัชีธนาคารเพื่อช าระราคา (ATS Settlement)            อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
ธนาคาร .............................................. สาขา  ..................................... ประเภทบญัชี  .............. ................. เลขที่บญัชี......................................  

 6. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า  

ขา้พเจา้รับรองว่าขา้พเจา้เป็นเจา้ของบญัชี และเป็นผูรั้บประโยชน์ที่แทจ้ริงจากการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นบญัชีน้ี  
  ใช่        ไม่ใช่ (โปรดระบช่ืุอผูรั้บประโยชน์ที่แทจ้ริง**) ........................................................ความสัมพนัธ์........................... 
                         **โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง 

ขา้พเจา้รับรองว่าขา้พเจา้เป็นเจา้ของบญัชี มีอ  านาจควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นบญัชีน้ี                    
  ใช่        ไม่ใช่ (โปรดระบ)ุ..................................................................................... 

ขา้พเจา้มีสถานะหรือความเกี่ยวขอ้งทางการเมือง                                                                                               
  ไม่มี    มี โปรดระบุต  าแหน่ง................................................................................. 

ขา้พเจา้มีผูเ้กี่ยวขอ้ง ที่มีความสัมพนัธ์ทางการเมือง                                                                                              
    ไม่มี   มี โปรดระบุช่ือ ...........................................................................................ความสัมพนัธ์............................................. 
ขา้พเจา้และผูเ้กี่ยวขอ้งมีประวติัการกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
    ไม่มี    มี (โปรดระบุ) ความผิด.................................................................................................... ปี พ.ศ. ............................... 
 

นิยาม ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เช่น คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนที่ลูกคา้ถอืหุน้
เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้ที่ไดจ้  าหน่ายแลว้ หรือนิติบุคคลที่ลูกคา้มีอ  านาจในการจดัการในฐานะเป็นตวัแทนของนิติบุคคล  

7. ข้อมูลบุคคลอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง  
 

ท่านมีความเก่ียวข้องกับพนักงาน / กรรมการ / ผู้ถือหุ้น ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  
 

  ไม่มี   มี (โปรดระบุ) ช่ือ – สกุล.............................................................................. ความสัมพนัธ์............................................ 

8. ผู้รับมอบอ านาจในการท าธุรกรรม  
  

              ไม่มี    มี (โปรดระบุรายละเอียดในหนงัสือมอบอ านาจ  ตามเอกสารแนบทา้ย)  
 

ช่ือ – สกุล.......................................................................................................................................... ความสัมพนัธ์........................................... 
โทรศพัท.์..............................................................E-mail............................................................................................................................. ...... 
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(1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
(2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถ้ึง 1% 
(3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถ้ึง 5% 
(4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถ้ึง 15% 
 

 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย ในขอ้ที่ตรงกบัตวัท่านเองมากที่สุด 1 ขอ้ (ยกเวน้ขอ้ 4) คะแนนที่ได ้ตามตวัเลขที่ก  ากบัในแต่ละค าตอบที่ท่านเลือก 
1. ปัจจุบันท่านอายเุท่าไร?  
       (1)  ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป               (2) 45–59 ปี                   (3) 35 – 44 ปี                 (4) นอ้ยกว่า 35 ปี 
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเล้ียงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด?  

(1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด   (2) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด 
 (3) ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด (4) นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดท้ั้งหมด 

 3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไร?  
(1) มีทรัพยสิ์นนอ้ยกว่าหน้ีสิน (2) มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหน้ีสิน 
(3) มีทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสิน (4) มีความมัน่ใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้ 

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปน้ีบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(1) เงินฝากธนาคาร   (2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
(3) หุน้กู ้หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี (4) หุน้สามญั หรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพยอ์ื่นที่มีความเส่ียงสูง 

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี?  
(1) ไม่เกิน 1 ปี (2) 1 - 3 ปี (3) 3 - 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี 

6. ความสามารถในการรับความเส่ียงของท่านคือ 
(1) เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้ 
(2) เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง  
(3) เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากข้ึน 
(4) เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได้ 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดข้ึนด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด?  
 
 
 
 

 
 
 

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร? 
(1) กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทุน  (2) ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง 
(3) เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง       (4) ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูงและหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรั้บสูงข้ึน 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล หรือรับไม่ได้ เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด? 
      (1) 5% หรือนอ้ยกว่า (2) มากกว่า 5% - 10% (3) มากกว่า 10% - 20% (4) มากกว่า 20% ข้ึนไป 
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร? 

                          (1) ตกใจ และตอ้งการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง 
        (2) กงัวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นที่เส่ียงนอ้ยลง 
        (3) อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา 

                           (4) ยงัมัน่ใจ เพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตน้ทุน 
 
 

 

   แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) 
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ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า (ไม่น ามาคิดคะแนน)  
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่าน้ัน 
11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ 
สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 

            (ก) ไม่ได ้                                          (ข) ได ้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพียงใด  

(ก) ไม่ได ้              (ข) ได ้    

ผลรวมคะแนนที่ประเมินได้ (รวมคะแนนข้อ 1-10) เท่ากับ                     คะแนน(ส าหรับขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกขอ้ที่คะแนนสูงสุด)                                                                          

ผลการประเมนิ 
คะแนน ประเภทนักลงทุน ตราสารที่สามารถลงทุนได้ 
นอ้ยกว่า 15 เส่ียงต ่า ตราสารหน้ี/ตราสารทุนเลก็นอ้ย/หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัความเส่ียง 1 

15 - 21 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า ตราสารหน้ี/ตราสารทุนบางส่วน/ตราสารอนุพนัธ์เลก็นอ้ย / หน่วยลงทุนที่มีระดบั
ความเส่ียง 1 - 4 

22 - 29 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง ตราสารหน้ี/ตราสารทุนบางส่วน/ตราสารอนุพนัธ์เลก็นอ้ย / หน่วยลงทุนที่มีระดบั
ความเส่ียง 1 - 5 

30 - 36 เส่ียงสูง ตราสารหน้ี/ตราสารทุนปานกลาง/ตราสารอนุพนัธ์บางส่วน /หน่วยลงทุนที่มีระดบั
ความเส่ียง 1 - 7 

37 ข้ึนไป เส่ียงสูงมาก ตราสารหน้ี/ตราสารทุนปานกลาง/ตราสารอนุพนัธ์บางส่วน /หน่วยลงทุนที่มีระดบั
ความเส่ียง 1 - 8 

 

ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน 

ประเภทนักลงทุน  

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหน้ีระยะส้ัน 

ตราสารหน้ีภาครัฐที่มี
อายุมากกว่า 1 ปี 

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

เส่ียงต ่า >60% <20% <10% <5% 
เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งต ่า 

<20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปานกลาง
ค่อนขา้งสูง 

<10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 
เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

  * รวมถึงสินคา้โภคภณัฑส์ัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 
ลงช่ือผู้ประเมิน  …………………………………………………       ลงช่ือผู้ตรวจสอบ  ……………………………………………… 
               วนัที่    ................../........................../.............................  
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ค าเตือน (Disclaimer) 
 

 ลูกคา้ยนิยอมใหข้อ้มูลแก่เจา้หนา้ที่บริษทัเพื่อประกอบการจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกคา้  และรับทราบว่าได้
ท  าแบบสอบถามน้ี เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนที่รับไดข้องตนเอง 

 ระดบัความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา้ประเมินจากขอ้มูลท่ีลูกคา้แจ้งแก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ท่านั้น ทั้งน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงว่า
บริษทัหลกัทรัพยย์อมรับถึงความถูกตอ้งแทจ้ริงความครบถว้นหรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลของลูกคา้ที่ลูกคา้ไดแ้จ้งและผลการ
ประเมินดงักล่าว 

 เม่ือเจา้หนา้ที่ของบริษทัหลกัทรัพยท์  าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา้และไดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบถึงผลประเมินความเส่ียงใน
การลงทุนของลูกคา้ ถือว่าลูกคา้รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากขอ้มูลที่ลูกคา้ให้กบับริษทั) และลูกคา้รับทราบ
ระดบัความเส่ียงในการลงทุนของตนแลว้ 

 ลูกคา้ควรศึกษาขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (รวมทั้ง ค าเตือนเกี่ยวกบัการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอค าแนะน าใน
การลงทุนจากผูท้ี่สามารถให้ค  าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าได)้ ให้รอบคอบถี่ถว้นควบคู่กบัการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการ
ลงทุน เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆที่เหมาะสม  กบั
ตนเองแลว้จึงตดัสินใจลงทุน ทั้งน้ี ขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนหรือตราสารที่ไดรั้บจากตวัแทนของบริษทัหลกัทรัพย ์ (ถา้มี) เป็นเพียงขอ้มูล
ส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการตดัสินใจการลงทุนของลูกคา้เท่านั้น 

 การลงทุนข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของลูกคา้เอง ซ่ึงไม่ผูกพนักบัผลประเมินของลูกคา้ และอาจมิไดเ้ป็นไปตามระดบัความเส่ียงของการ
ลงทุนท่ีไดรั้บตามแบบประเมินน้ี รวมทั้งลูกคา้ยนิยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน  

 ในกรณีที่ลูกคา้ตดัสินใจลงทุนในระดบัความเส่ียงที่สูงกว่าระดบัความเส่ียงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกคา้ตกลงที่จะยินยอม
รับความเส่ียงของการลงทุนนั้นเอง ลูกคา้ยอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกคา้อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน
และสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได ้

 บริษทัหลกัทรัพย ์ผูบ้ริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่มีความรับผิด ภาระ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดข้ึนจากการลงทุนของลูกคา้ 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา้ ผลการประเมิน และขอ้มูล      
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้แต่อยา่งใด 
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แบบฟอร์ม FATCA ส าหรับลกูค้าประเภทบุคคลธรรมดา 

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท 

บุคคลอเมริกัน 

หากท่านท าเคร่ืองหมายในช่อง “ใช่” ในช่องใดช่องหน่ึง โปรดข้ามค าถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายน้ี และกรอก
แบบฟอร์ม W-9 

1. ท่านเป็นบุคคลอเมริกันใช่หรือไม่ 

 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา 

 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ  และหน่ึงในน้ันคือเป็นพลเมือง
อเมริกัน 

 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละ
ความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย 

ใช่  ไม่ใช่  

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่  

 โปรดตอบ “ใช่” หากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว
ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน 

 โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจ าตัวคนต่างด้าวที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลง
ลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี 

 โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจ าตัวคนต่างด้าวที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ 
วันที่ท่านกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี 

ใช่  ไม่ใช่  

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่  

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านจะ
ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์น้ี ในปีปัจจุบัน เช่น ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ศึกษาข้อมูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ดังน้ี 
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

 

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน / Non-U.S. Person 

หากท่านท าเคร่ืองหมาย “ใช่/Yes” ช่องใดช่องหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ 

1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือการ
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท ใช่หรือไม่  

ใช่  ไม่ใช่  

2. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่ส าหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่ส าหรับการส่งในสหรัฐอเมริกาเพ่ือด าเนินการ
เก่ียวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทแต่เพียงที่อยู่เดียวใช่หรือไม่  

ใช่  ไม่ใช่  

3. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพ่ือการติดต่อส าหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทใน
สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ 

ใช่  ไม่ใช่  

4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบุคคลอ่ืน ที่เก่ียวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้
หรือมีอยู่กับบริษัท หรือไม่ 

ใช่  ไม่ใช่  
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1.  ท่านยืนยนัว่า ข้อความข้างต้น เป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.  ในกรณีทีท่านไม่ใช่บุคคลอเมริกัน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปล่ียนแปลงสถานะของท่านเป็นบุคคลอเมริกัน 

ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา                  
3.  ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งให้บริษัททราบในทันทีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็นบุคคล

อเมริกันของท่าน หรือการน าส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ       ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เก่ียวกับสถานะความไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
ของท่าน มีผลให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยติุความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน                        

4.  ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มน้ี หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอัน
เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

 
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 
ท่านตกลงให้ความยนิยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัท ในการด าเนินการดังต่อไปน้ี 
1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซ่ึง
รวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษี หมายเลขบัญชี จ านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคล่ือนไหว
ทางบัญชี จ านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจ านวนรายได้ และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัท หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซ่ึง
รวมถึง IRS ด้วย 

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจ านวนที่ก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่าง
บริษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 

 
หากไม่มีการด าเนินการหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัท
จ าเป็นต้องยติุความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของ
บริษัท ในกรณีที่ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี ไม่แจ้งเพ่ือปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มน้ี หรือในกรณี
ที่ท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน 

ส่วนที่ 3 การยนิยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี 
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 สัญญาน้ีท าข้ึนท่ี บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั เม่ือวนัท่ี .…….…/….….………../….…… ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 
(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ฝ่ายหน่ึง กบั................................................................................ (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหน่ึง
โดยท่ีลูกคา้มีความประสงค์แต่งตั้งให้บริษทัฯ เป็นนายหน้าเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสัญญากนัมีขอ้ความ
ต่อไปน้ี 
 
ข้อ 1. ค าจ ากัดความ 
ในสัญญาน้ี และเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้ง ค  าต่อไปน้ีหากมิไดแ้สดงความหมายให้ชดัแจ้งเป็นอยา่งอื่น ใหมี้ความหมายตามท่ีไดก้  าหนดไว้
ต่อไปน้ี 
 

  “หลักทรัพย์”                               ใหห้มายความรวมถึง หุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทุน อนัไดแ้ก่ ตราสาร หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ตัว๋เงิน ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร หรือตราสารอื่นใดท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะก าหนด รวมทั้งสัญญา และตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผล
ของหลกัทรัพยน์ั้นๆ 

  “ตลาดหลักทรัพย์”                  ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ MAI ศูนย์ซ้ือขาย   
หลกัทรัพยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือแหล่งอื่นๆ ในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น      
และนอกประเทศไทย 

  “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”           หมายถึง บริษัทศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือบุคคล  หรือองค์กรอื่นใด        
ซ่ึงเป็นสถานที่อนัเป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการรับฝาก และถอนหลกัทรัพยใ์น และนอกประเทศ  

  “ก.ล.ต.”                                       หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
  “ส านักงาน”                                หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “ซ้ือ”                                        หมายถึง การซ้ือขายหลักทรัพย์ทั้ งใน และนอกตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือรวมถึงการจองซ้ือ

หลกัทรัพยด์ว้ย 
        “ค าส่ังซ้ือ” หรือ “ค าส่ังขาย”       หมายถึง ค  าสั่งท่ีลูกคา้ และ/หรือผูรั้บมอบอ านาจของลูกคา้มีค  าสั่งให้บริษทัฯ ท าการ ซ้ือ หรือ ขาย

หลกัทรัพยด์ว้ย วาจา และ/หรือโดยลายลกัษณ์อกัษร ทางโทรศพัท ์ โทรเลข โทรพิมพ ์โทรสาร หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโดยการส่ือสารด้วยวิธีอื่นใดซ่ึงสามารถเขา้ใจได้ว่าเป็นบริษทัฯ ท าการ       
ซ้ึอ หรือ ขาย หลกัทรัพยใ์ห ้

  “เงินทดรอง”                               หมายถึง  เงินของบริษัทฯ ท่ีจ่ายแทนลูกค้าเป็นค่าซ้ือ และ/หรือค่าจองซ้ือ รวมถึงค่าธรรมเนียม         
ค่านายหนา้ ค่าบ าเหน็จ ค่าภาษีอากร ค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายอื่นใด ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
ลูกคา้ และรวมถึงค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามการช าระหน้ีของลูกคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายให้แก่
บริษทัฯ ตามสัญญาฉบบัน้ี 

  “เงินของลูกค้า”                         หมายถึง  เงินของลูกคา้ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บไวเ้พื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ 
        “บัญชีหลักทรัพย์”                     หมายถึง  บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ซ่ึงลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ เพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยต์าม

ระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 

   สญัญำแต่งตัง้นำยหนำ้เพ่ือซ้ือขำยหลกัทรพัย ์
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ข้อ 2. การแต่งตั้ง และมอบอ านาจให้เป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
ลูกคา้ตกลงแต่งตั้ง และมอบอ านาจใหบ้ริษทัฯ เป็นนายหนา้ของลูกคา้เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งใน และนอกตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ใน
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยทุ์กบญัชีท่ีลูกคา้เปิดไวก้บับริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายผ่านระบบใดซ่ึงบริษทัฯ หรือตลาดหลกัทรัพยจ์ดัให้มีข้ึน
ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในขณะท าสัญญาน้ี หรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต โดยใหถ้ือหนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนังสือมอบอ านาจใหก้ระท าการตามสัญญาน้ี และ
ลูกคา้ตกลงว่าจะจ่ายค่านายหนา้ใหแ้ก่บริษทัฯ ตามอตัราท่ีบริษทัฯ ก  าหนด รวมทั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายที่
เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกรวมว่า “ค่าบ าเหน็จ” โดยยนิยอมให้บริษทัฯ เปลี่ยนแปลงอตัราค่าบ าเหน็จไดภ้ายใตข้อ้ก  าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
การมอบอ านาจตามวรรคก่อน ให้รวมถึงการให้บริษทัฯ มีอ  านาจด าเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ 
ช าระราคา รับช าระราคา เบิกถอน และน าเขา้ฝากซ่ึงหลกัทรัพยห์รือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกบัหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ แจง้ต่อนายทะเบียน
หลกัทรัพยใ์ห้ระบุช่ือบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีบริษทัฯ ก  าหนดเป็นผูถ้ือหลกัทรัพยแ์ทนลูกคา้ ใชดุ้ลพินิจท าการจองซ้ือ หรือใชสิ้ทธิใดๆ ใน
หลกัทรัพยต์ามสิทธิท่ีลูกคา้มีอยู ่  การจ าน าหลกัทรัพย ์ตัว๋เงิน หรือทรัพยสิ์นอื่นของลูกคา้ หรือท าสัญญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลูกคา้
เพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ีตามสัญญาน้ี รวมถึงการไถ่ถอนจ าน า หรือหลกัประกนัใดๆ และใหมี้อ  านาจลงนามท านิติกรรม หรือกระท าการ
ใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง และจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาน้ีส าเร็จสมบูรณ์ โดยให้บริษทัฯ มีอ  านาจแต่งตั้งตวัแทนช่วง
เพื่อด  าเนินการต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาน้ี รวมทั้งยนิยอมใหบ้ริษทัฯ เขา้ท านิติกรรมกบัลูกคา้ในนามบริษทัฯ เองตลอดจนเป็นตวัแทน
ของคูส่ัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไดด้ว้ย 
 

                  ข้อ 3. การส่ังซ้ือ หรือขายหลกัทรัพย์ 

 3.1      ในการสั่งซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยใ์ด จ านวนเท่าใด และในราคาเท่าใดนั้น ลูกคา้อาจมีค  าสั่งดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร หรือ
โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบัติของการสั่งซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อจะใหบ้ริษทัฯ สั่งซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังคราว อยา่งไรกดี็ ค  าสั่งโดยวิธีการต่างๆ นั้นจะ
ถือเป็นค าสั่งโดยชอบของลูกคา้ตามสัญญาน้ีเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บทราบค าสั่งนั้นโดยชดัแจ้งปราศจากขอ้สงสัยแลว้ และในการน้ี
ลูกคา้ตกลงยอมรับผลของค าสั่งดงักล่าวเสมือนว่า ลูกคา้ไดท้  าค  าสั่งนั้นดว้ยตนเองทุกประการ  

  ในกรณีลูกคา้ยกเลิกค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยพลนั ซ่ึงการยกเลิกค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะมีผล
เม่ือบริษทัฯ ไดย้นืยนัการยกเลิกค าสั่งนั้นแลว้ ทั้งน้ี ไม่กระทบถึงการใดๆ ท่ีบริษทัฯ ไดก้ระท าไปแลว้  

 
3.2   คู่สัญญาตกลง และยอมรับว่า ในการสั่งซ้ือ หรือสั่งขายหลกัทรัพยน์ั้นเป็นการสั่งซ้ือ หรือสั่งขายหลกัทรัพยต์ามช่ือ ประเภท ชนิด 

จ านวน และราคาท่ีตอ้งการซ้ือ หรือขายเท่านั้น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซ้ือหรือขายใหแ้ก่ผูใ้ด หรือมีผูใ้ดเป็นผูถ้ือหลกัทรัพย์ท่ี
ซ้ือ หรือขายนั้น หรือหลกัทรัพยน์ั้นมีลกัษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเม่ือบริษทัฯ จะตอ้งรับ หรือส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูซ้ื้อ 
ผู ้ขาย หรือลูกค้า ก็ให้ใช้หลักทรัพยช์นิด ประเภทเดียวกัน และจ านวนเท่ากนัแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซ้ือ หรือขาย
หลกัทรัพยต์ามค าสั่งของลูกคา้ การซ้ือ หรือขายดงักล่าวอาจเป็นการซ้ือ หรือขายกบับริษทัฯ เองกไ็ด ้
ลูกคา้ตกลงว่าบริษทัฯ ไม่มีความผูกพนัท่ีจะตอ้งรับ หรือด าเนินการตามค าสั่งซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้เสมอไป โดย 
บริษทัฯ ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้เหตุผลให้ลูกคา้ทราบ และบริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบอย่างใดๆ แก่ลูกคา้ หากบริษทัฯ ไม่สามารถซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยต์ามค าสั่งของลูกคา้ไดไ้ม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน 

 
3.3     ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์บริษทัฯ ยินยอมให้ลูกคา้ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยผ่านบริษทัฯ ตามสัญญาน้ีภายในวงเงินตามท่ีบริษทัฯ

ก าหนด โดยลูกคา้ตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษทัฯ ในการก าหนด หรือเปลี่ยนแปลงวงเงินซ้ือขายส าหรับลูกคา้ โดยบริษทัฯ 
จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
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3.4          ในกรณีที่บริษทัฯ เห็นสมควร หรือมีกฎหมาย ประกาศ หรือขอ้บงัคบัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเรียกให้ลูกค้าน าทรัพย์สินมาวางเป็น
หลกัประกนัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ ลูกคา้ตกลงน าทรัพยสิ์นมาวางเป็นหลกัประกนัเม่ือบริษทัฯ เรียกใหลู้กคา้น าทรัพยสิ์น
มาวางเป็นหลกัประกนั ในจ านวนไม่นอ้ยกว่าอตัรา และภายใตเ้ง่ือนไขที่บริษทัฯ ก  าหนด 
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีลูกคา้อาจน ามาวางไว้กบับริษทัฯ ตามความในวรรคก่อน ไดแ้ก่ เงินสด 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที่ช  าระราคาแลว้ หรือทรัพยสิ์นอื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

 
3.5        บริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธท่ีจะด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือไดรั้บค าสั่งจากลูกคา้ โดยลูกคา้ตกลงยินยอมท่ีจะไม่

เรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายอยา่งใดๆ จากบริษทัฯ หากเขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(1) ค าสั่งซ้ือขายซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม หรือตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือของหน่วยงานท่ี    

เกี่ยวขอ้ง 
              (2) ค าสั่งซ้ือซ่ึงเกินกว่าวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ หรือค าสั่งขายซ่ึงเกินกว่าหลกัทรัพยท์ี่ลูกคา้มีอยู ่

(3) การด าเนินการนั้นอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
                         (4) บริษทัฯ ไม่มีระบบปฏิบติังาน หรือบุคลากรท่ีสามารถรองรับการด าเนินการนั้นไดดี้ หรือการด าเนินการนั้นจะท าให้

บริษทัฯ ตอ้งรับภาระเกินสมควร 
             (5) ลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาน้ีหรือขอ้ตกลงใดๆ ท่ีท  าข้ึนกบับริษทัฯ หรือมีเหตุอื่นใดท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร 
 

                ข้อ 4. การช าระราคาค่าซ้ือ และการส่งมอบหลกัทรัพย์ 
4.1          ในกรณีท่ีลูกคา้มอบหมายใหบ้ริษทัฯ ซ้ือหลกัทรัพย ์ลูกคา้ตกลงยนิยอมช าระราคาหลกัทรัพยท่ี์สั่งใหบ้ริษทัฯ ซ้ือคราวใดคราวหน่ึง

หรือหลายคราวใหแ้ก่บริษทัฯ รวมทั้งค่าบ าเหน็จ ภายในวนัใดวนัหน่ึง ภายใตข้อ้ก  าหนด กฎ ระเบียบ ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์
หรือบริษทัฯ ก  าหนด หรือบริษทัฯ ก  าหนด โดยให้ค  านวณยอดเงินตามรายการซ้ือตามแบบท่ีบริษทัฯ ไดก้  าหนดไว ้โดยลูกคา้จะ
ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยวิธีการตามท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ และบริษทัฯ ก  าหนด และในกรณีลูกคา้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยเชค็ ใหถ้ือว่าลูกคา้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยใ์นวนัที่ธนาคารเรียกเกบ็เงินตามเชค็จากลูกคา้ไดแ้ลว้ 

               หากลูกค้าผิดนัดช าระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ คิดดอกเบ้ียตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.4 นับแต่วันครบ
ก าหนดจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน นอกจากน้ีลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิทธิ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของ
ลูกค้าซ่ึงอยู่ในความครอบครอง หรืออ านาจส่ังการของบริษัทฯ ในวันเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ โดยบริษัทฯ จะบอกกล่าวให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย การผิดนัด และการบังคบั
ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวน้ันให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทุกประการ หากเงินได้จากการขายดังกล่าวไม่พอช าระหน้ี
ดังกล่าวลูกค้ายนิยอมช าระส่วนที่ยงัขาดอยู่จนครบถ้วน 

 
4.2        บริษทัฯ จะด าเนินการส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ก  าหนดให้ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย ์หรือใน

วนัอื่นใดที่ตลาดหลกัทรัพย ์ หรือบริษทัฯ ก  าหนด ในกรณีที่บริษทัฯ โอนหลกัทรัพยผ์่านบญัชีฝากหลกัทรัพย ์ ที่ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยจ์ดัไว ้ เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ หรือบริษทัฯ ไดเ้กบ็รักษาหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้มอบหมายให้ซ้ือ
ไวก้บับริษทัฯ นั้น ใหถ้ือว่าบริษทัฯ ไดส่้งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ตามวรรคก่อนแลว้ 
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ข้อ 5. การช าระราคาค่าขาย และการส่งมอบหลกัทรัพย์ 
5.1          ในกรณีที่ลูกคา้มอบหมายใหบ้ริษทัฯ ท าการขายหลกัทรัพย  ์
                        (1) ภายใตบ้งัคบัของวรรคสอง และวรรคสาม ลูกคา้มีหนา้ที่ตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯ ภายใน 12.00 น. ของวนัท า

การถดัจากวนัที่ขายหลกัทรัพย ์หรือในวนัอื่นใดที่ตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัฯ ก  าหนด 
 ในกรณีที่ลูกคา้โอนหลกัทรัพยผ์่านบญัชีฝากหลกัทรัพยท์ี่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ัดไวเ้พื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลกัทรัพยใ์ห้แก่ 

บริษทัฯ หรือลูกคา้ไดมี้ค  าสั่งให้บริษทัฯ ส่งมอบหลกัทรัพยจ์ากหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้มีสิทธิขายท่ีเกบ็รักษาไวก้บับริษทัฯ นั้น ใหถ้ือ
ว่าลูกคา้ไดส่้งมอบหลกัทรัพยน์ั้นใหแ้ก่บริษทัฯ ตามความในวรรคก่อนแลว้ 

 ในกรณีที่ลูกคา้มีหลกัทรัพยเ์ก็บรักษาไวก้บับริษทัฯ (ซ่ึงใหห้มายความรวมถึงหลกัทรัพยข์องลูกคา้ที่บริษทัฯ น าไปฝากไวก้บัศูนย์
รับฝากหลกัทรัพยด์ว้ย) ลูกคา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ สามารถน าหลกัทรัพยท่ี์เกบ็รักษาไวน้ั้นมาส่งมอบได ้

 หากลูกคา้ไม่ส่งมอบหลกัทรัพยภ์ายในก าหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษทัฯ มีสิทธิด าเนินการซ้ือหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัเพื่อ
การส่งมอบตามราคาท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร และลูกคา้ยนิยอมรับผิดในเงินทดรอง ค่าบ าเหน็จ และค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 
จากการไม่ส่งมอบหลกัทรัพยข์องตนทุกประการ 

                        (2) บริษทัฯ จะช าระราคาค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ ภายในวนัใดวนัหน่ึงถดัจากวนัที่ขายหลกัทรัพย ์ภายใตข้อ้ก  าหนด กฎ 
ระเบียบ ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัฯ ก  าหนด แต่หากลูกคา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกนั บริษทัฯ อาจหักกลบ
ราคาค่าซ้ือกบัราคาค่าขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้ (Net Settlement) และช าระราคาสุทธิให้แก่ลูกคา้ภายในวนัใดวนัหน่ึง ภายใต้
ขอ้ก  าหนด กฎ ระเบียบ ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัฯ ก  าหนดกไ็ด ้

                        (3) บริษทัฯ จะช าระราคาค่าขายหลกัทรัพยโ์ดยผ่านระบบหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมติั (ATS) หรือโดยการโอนเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของลูกคา้ที่วางเงินไวก้บับริษทัฯ ล่วงหนา้ (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเชค็ขีดคร่อมระบุเขา้บญัชีลูกคา้ หรือบญัชีเงิน
ฝากธนาคารพาณิชยท์ี่บริษทัฯ เปิดไวเ้พื่อลูกคา้ หรือโดยวิธีอื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามที่บริษทัฯ ก  าหนด 

 
5.2     กรณีลูกค้าส่ังให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์  เงินทดรอง ค่าบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดแก่

บริษัทฯ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องช าระราคาค่าซ้ือหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนๆ ที่ค้างช าระให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน
ก่อน บริษัทฯ จึงจะช าระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งน้ี ถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ 

  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีสิทธิหักกลบลบหน้ีท่ีลูกคา้ยงัคงคา้งช าระอยู่กบับริษทัฯ กบัราคาค่าขายหลกัทรัพยท์ี่บริษทัฯ ตอ้งช าระ
ใหแ้ก่ลูกคา้ดงักล่าวในวรรคแรกนั้นได ้ 

 

ข้อ 6. การซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต หรือระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
                   ในกรณีท่ีลูกคา้ประสงค์จะใชบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออิเล็คทรอนิกส์

อื่นๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกในสัญญาว่า “ระบบอิเล็กทรอนิกส์” ลูกค้ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตาม
ขอ้ก  าหนดและเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

 
6.1          ลูกคา้ขอรับรองว่า ลูกคา้มีความรู้ และความเขา้ใจในการใชบ้ริการการซ้ือขายหลักทรัพยผ์่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และประเพณีปฏิบัติในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส านกัหกับญัชี และหน่วยงานก ากบัดูแลอื่นใดของรัฐก าหนดเป็นอยา่งดี 
 
 
 
 

สญัญำแต่งตัง้นำยหนำ้เพ่ือซ้ือขำยหลกัทรพัย ์
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6.2 ลูกคา้มีความรู้ และความเขา้ใจเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่าน

อินเทอร์เน็ตเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของลูกคา้ บริษทัฯ หรือของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอื่นใด การสูญหายของขอ้มูลระหว่างการส่ือสารหรือส่งผ่านขอ้มูล หรือการส่งหรือรับขอ้มูล  เป็นไปอย่าง
ล่าชา้ หรือไม่อาจรับหรือส่งขอ้มูลได ้ความขดัขอ้งทางเทคนิค หรือถูกลกัลอบน าขอ้มูลไปใช ้หรือไดรั้บไวรัสเขา้สู่ระบบของ
ลูกคา้ รวมถึงความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือกรณีอื่นใดก็ตาม โดยลูกคา้ยอมรับว่าการท่ีบริษทัฯ รับเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  มิไดเ้ป็นการรับรอง หรือรับประกนัว่า บริษทัฯ จะสามารถป้องกนัความเส่ียงต่างๆ 
ดงักล่าวได ้ซ่ึงหากลูกคา้ไดรั้บความเสียหายจากกรณีดงักล่าว บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายดงักล่าว และลูกคา้จะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทัฯ ทั้งส้ิน เวน้แต่ความเสียหายดงักล่าวเกิดจาการกระท า หรืองดเวน้การกระท าโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเล่อของบริษทัฯ หรือพนกังานของบริษทัฯ ทั้งน้ี หากกรณีดงักล่าวเกิดจากการกระท า หรืองดเวน้การกระท าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของลูกคา้ และก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งใดๆ แก่บริษทัฯ ลูกคา้ตกลงยนิยอมช าระค่าเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ 

 
6.3  ลูกคา้ยอมรับว่าบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะก าหนดชุดค าสั่ง และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ผ่านบริษทัฯ และลูกคา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดค าสั่ง และระบบคอมพิวเตอร์
ดงักล่าว ตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร ลูกคา้รับรองว่าจะไม่ใชชุ้ดค าสั่งอื่นนอกจาก ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ซ่ึงต่อเช่ือมกบั
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ท่ีใชใ้นการสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์ และลูกคา้มีหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเช่ือมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เขา้กบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ซ่ึงท าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถบนัทึกค าสั่งซ้ือขายเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษทัฯ ได ้และบริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระท าดงักล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
6.4        ลูกค้ามีสิทธิท่ีจะเรียกดูข้อมูล หรือท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์จากการให้บริการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ ได ้กต่็อเม่ือลูกคา้ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ ตามวนั และเวลาที่บริษทัฯ ก  าหนด โดยใชช่ื้อผูใ้ชบ้ริการ  
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่วนตัว  (Pin) ที่บริษัทฯ ก  าหนด ซ่ึงลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลง  Password และ Pin 
ดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง อยา่งไรกต็าม ลูกคา้ตกลงผูกพนัการใชบ้ริการตาม Password และ Pin ที่ลูกคา้เปลี่ยนแปลงใหม่ตามเง่ือนไข 
และขอ้ก  าหนดในสัญญาแต่งตั้งนายหนา้เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยน้ี์ทุกประการ 

 
6.5          ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบในการเกบ็รักษา Username Password และ Pin ของตนไวเ้ป็นความลบั และรวมตลอดถึงการด าเนินธุรกรรม

ใดๆ ท่ีกระท าผ่านทางระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หากมีผูใ้ดน า Username Password และ Pin ของลูกคา้ไปใชใ้นการ
ดูขอ้มูล หรือส่งค าสั่งซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยไ์ม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกคา้ตกลงท่ีจะรับผิดชอบส าหรับการกระท าดงักล่าวเองทั้งส้ิน 
ทั้งน้ี หาก Password หรือ Pin ไดสู้ญหาย ถูกท าลาย หรือลูกคา้ไม่อาจจดจ า Password หรือ Pin ดงักล่าวได ้ลูกคา้จะตอ้งแจง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหบ้ริษทัฯ ระงบัการใชบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอิเลค็ทรอนิกส์ทนัที หากลูกคา้ไม่แจง้แก่บริษทัฯ
แลว้ถา้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกคา้ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวใดๆ ทั้งส้ิน ลูกคา้ตกลงท่ีจะรับผิดชอบ
ส าหรับการกระท าดงักล่าวเอง และหากบริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายจากการกระท านั้น ลูกคา้ยนิยอมรับผิดชอบชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนใหแ้ก่บริษทัฯ เพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

 
6.6  ลูกคา้รับทราบดีว่า เน่ืองจากระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นบริการท่ีบริษทัฯ อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่

ลูกคา้เท่านั้น ดงันั้น ในกรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อส่ือสารขดัขอ้ง หรือไม่ว่าดว้ย
เหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยท าให้การให้บริการดงักล่าวขดัขอ้งจนลูกคา้ไม่สามารถใช ้หรือรับบริการไดแ้ลว้ ลูกคา้สามารถส่งค า
ซ้ือขาย ใชบ้ริการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัหลกัทรัพย ์หรือท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวกบัหลกัทรัพยผ์่านทางพนกังานของบริษทัฯ หรือ
ตามวิธีการอื่นท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงในสัญญาแต่งตั้งตวัแทนนายหนา้เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ทนได ้
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6.7          ลูกคา้ทราบถึงขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเกี่ยวกบัการบนัทึกค าสั่งซ้ือขายท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสม เช่น ค  าสั่ง

ในลกัษณะลดัคิว และปิดบงัค าสั่งของผู ้อื่น ค  าสั่งในลกัษณะใส่-ถอนค าสั่งในลักษณะจับคู่กนัเอง (Wash Sale) หรือค าสั่งใน
ลกัษณะช้ีน าราคา เป็นตน้ และลูกคา้รับรองว่าจะไม่บนัทึกค าสั่งซ้ือขายท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสมตามท่ีกล่าว หากบริษทัฯ พบการ
ส่งค าสั่งท่ีมีลกัษณะไม่เหมาะสมของลูกคา้ หรือในบญัชีของลูกคา้ ลูกคา้ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ระงบั หรือยกเลิกค าสั่งดงักล่าว รวมถึง
การใหบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษทัฯ เห็นสมควร โดยลูกคา้จะไม่โตแ้ยง้หรือ
เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งส้ิน 

 
6.8      บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยืนยันค าส่ังของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทฯ

เห็นสมควร 
 
6.9          หากกรณีท่ีลูกคา้ไม่ด าเนินการ หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดใดๆ ในสัญญาน้ี (รวมถึงกรณีที่ลูกคา้ปฏิเสธที่จะยอมรับขอ้เสนอที่ได้

ขอแกไ้ขขอ้ก  าหนดโดยบริษทัฯ) หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และประเพณีปฏิบติัในการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์รวมถึง การซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามที่ตลาดหลกัทรัพย ์หรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือหน่วยงาน องค์กร หรือตลาดหลกัทรัพยอ์ื่นใด ส านักหักบญัชี หรือหน่วยงานที่ก  ากบัดูแลอื่นใดของรัฐ หรือของบริษัทฯ 
บริษทัฯ มีสิทธิระงบัไวช้ัว่คราว หรือบอกเลิกไม่ใหลู้กคา้เขา้ใชบ้ริการการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์เม่ือใดกไ็ด ้โดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 
6.10        ลูกคา้ทราบดีว่า บรรดาขอ้มูล หรือข่าวสารที่มีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัฯ เป็นขอ้มูลข่าวสารที่

บริษทัฯ ไดรั้บมาในสภาพ หรือในลกัษณะเช่นนั้น บริษทัฯ จะไม่รับรอง หรือรับประกนัความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ ล  าดบั เวลา 
ราคาซ้ือขาย ความสามารถในการซ้ือขาย หรือความเหมาะสมเพื่อวตัถุประสงคใ์ดของขอ้มูล หรือข่าวสาร บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิด
ต่อลูกคา้ หากเกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการใชข้อ้มูล หรือข่าวสารดงักล่าว 

 
6.11        หากลูกคา้ประสงค์จะยกเลิกการใชบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกคา้จะตอ้งแจ้งให้บริษทัฯ ทราบเป็น     

ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการยกเลิกการให้บริการ โดยลูกคา้จะบอกเลิกการใชบ้ริการไดก้็ต่อเม่ือลูกคา้ไม่มีหน้ีสิน 
ใดๆ คา้งช าระกบับริษทัฯ  และในการบอกการเลิกใชบ้ริการดงักล่าวลูกคา้จะตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้บริษทัฯ ทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ยกว่า 15 (สิบหา้) วนั 

 
ข้อ 7. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
7.1          ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษทัฯ ท าหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้ เพื่อประโยชน์ในดา้นการเกบ็รักษา หรือเพื่อการซ้ือขาย หรือเพื่อเป็น  
               ประกนัการซ้ือขาย หรือยมืหลกัทรัพย ์หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายก าหนด           
        
7.2     ลูกคา้ทราบ และเขา้ใจดีว่า ในกรณีที่บริษทัฯ ไดฝ้ากทรัพยสิ์นประเภทเงินของลูกคา้ไวก้บัธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารอื่นที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัหลกัทรัพย ์ โดยใหร้ะบุอยา่งชดัเจนว่า
เป็นการด าเนินการโดยบริษทัเพื่อประโยชน์ของลูกคา้ หรือตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง และบริษทัประกาศก าหนด หาก
บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกคา้ที่ฝากไวด้งักล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครอง       
เงินฝาก  

 
7.3          ลูกคา้ทราบ และตกลงว่า การเบิกถอนทรัพยสิ์นตอ้งท าเป็นหนงัสือตามแบบฟอร์ม หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษทัฯ ที่ก  าหนด และ

ตอ้งแจง้มายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ 
   15 
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7.4          บริษทัฯ อาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลกัทรัพย ์ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเกบ็รักษา และดูแลทรัพยสิ์น

ของลูกคา้ก็ได ้ทั้งน้ีตามอตัราท่ีบริษทัฯ ประกาศก าหนด ณ ท่ีท าการของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการดงักล่าวตามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรไดด้ว้ย ทั้งน้ีจะประกาศก าหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกนั 

 
7.5          บริษทัฯ จะจดัท า และจดัส่งรายงานแสดงทรัพยสิ์นใหลู้กคา้อยา่งน้อยตามระยะเวลาที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด 
 
7.6          ลูกคา้ตกลงมอบอ านาจให้บริษทัฯ เก็บรักษาไวอ้ย่างปลอดภยัซ่ึงหลกัทรัพย ์เงินสด และทรัพยสิ์นของลูกคา้ที่เกี่ ยวกบัสัญญาน้ี 

(“สินทรัพย”์) สินทรัพยด์งักล่าวจะถูกแยกไวใ้นสมุดบญัชีของบริษทัฯ เพื่อบ่งช้ีไดอ้ยา่งชดัแจง้ว่าเป็นสินทรัพยข์องลูกคา้ โดยการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี ถือว่าเป็นการแยกทรัพยสิ์นแลว้ 

(1)    ส าหรับทรัพย์สินประเภทเงิน 
บริษทัฯ แยกเกบ็รักษาไวท่ี้ธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารอื่นท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออก

โดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัหลกัทรัพย ์โดยใหร้ะบุอยา่งชดัเจนว่าเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเพื่อประโยชน์ของลูกคา้ หรือตาม
วิธีอื่นใดที่กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง และบริษทัประกาศก าหนด หากบริษทัประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกคา้ที่ฝากไวด้งักล่าว
ไม่อยูภ่ายใตม้าตรการใหค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  

(2)    ส าหรับทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ 
 (ก) บริษทัฯ อาจแยกเกบ็รักษาไวท้ี่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจนว่า 

หลกัทรัพย ์ดงักล่าวเป็นการฝากโดยบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ของลูกคา้ หรือ 
(ข) บริษทัฯ อาจแยกเกบ็รักษาไว ้และอยูใ่นความครอบครองของบริษทัฯ และกระท าในลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะ     

ไดว้่าใบหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้โดยปราศจากเหตุสงสัย 
(3)     ส าหรับทรัพย์สินอ่ืน บริษทัฯ แยกไวใ้นลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะไดว้่าทรัพยสิ์นอื่นนั้นเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้โดย
ปราศจากเหตุสงสัย 

 
7.7          กรณีมีดอกผลที่เกิดจากทรัพยสิ์นใดๆ ของลูกคา้ตามที่บริษทัฯ ตกลงไว ้ในกรณีที่ลูกคา้มีสิทธิที่จะไดรั้บดอกผลจากบริษทัฯ  ลูกคา้

ตกลงใหบ้ริษทัฯ มีสิทธิน าดอกผลดงักล่าวมาหกัช าระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นตามสัญญาน้ี หรือหน้ีอื่นใดท่ีลูกคา้
ตอ้งช าระแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีจนกว่าบริษทัฯ จะไดรั้บช าระค่าธรรมเนียม หรือหน้ีดงักล่าวจนครบถว้นแลว้โดยมิตอ้งบอกให้ลูกคา้
ทราบก่อน อยา่งไรกต็าม หากน าดอกผลมาหักช าระค่าธรรมเนียม และหน้ีดงักล่าวแลว้ลูกคา้ยงัคงมีหน้ีสินคา้งอยูก่บับริษทัฯ อีก 
ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบช าระหน้ีท่ีคา้งอยูน่ั้นจนครบถว้น 

 
7.8          ลูกค้าตกลงยนิยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ สามารถน าเงินจ านวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่

มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้  
 
7.9          กรณีทรัพยสิ์นของลูกคา้สูญหาย หรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการละเลยการปฏิบติัหนา้ที่ของบริษทัฯ บริษทัฯ ตกลงรับผิดชอบใน

ทรัพยสิ์นของลูกคา้อยา่งเตม็จ านวน 
 
 
 
 
 

   16 
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ข้อ 8. ผลแห่งสัญญา 
8.1          กรณีบังคบัขายตามข้อ 4.1 น้ัน ลูกค้ายนิยอมผูกพันต่อการบังคบัขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามค าส่ังของลูกค้า

เอง ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือตามสัญญาน้ีน าหลักทรัพย์ของลูกค้าออกขายน้ัน แม้จะปรากฏว่าบริษัทฯ ขายไป
ในราคาต ่ากว่าราคาตลาดในขณะน้ันก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์น้ันๆ ได้ปรับตัวสูงข้ึนหลังการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่
เรียกร้องเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ 

 
8.2          หากกรณีที่ลูกคา้ไม่โตแ้ยง้ หรือคดัคา้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบัขอ้ความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา  7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัที่

ระบุไวใ้นรายงาน ใหถ้ือว่าลูกคา้ไดส้ละสิทธิโตแ้ยง้ใดๆ และยอมรับความถูกตอ้งของรายงานดงักล่าว 
 
8.3      ในกรณีท่ีลูกคา้ผิดนัดช าระหน้ีใดๆ ตามสัญญาน้ี หรือผิดสัญญาส่วนหน่ึงส่วนใด หรือลูกคา้ถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู ้ไร้

ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกศาลสั่งใหต้อ้งถูกพิทกัษ์ทรัพย ์หรือกรณีอื่นใดท่ี
เม่ือบริษทัฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ลูกคา้ตกลง และยินยอมให้บริษทัฯ ขายหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์น หรือสิทธิอื่นใดของลูกคา้ ซ่ึงอยู่ในความครอบครองของบริษทัฯ ไดท้ั้งหมด หรือบางส่วนไดท้นัที หรือซ้ือหลกัทรัพย์
ทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อชดใชใ้ห้บริษทัฯ แทนหลกัทรัพยซ่ึ์งลูกคา้ไดส้ั่งให้บริษัทฯ ขายไปแลว้ แต่ลูกคา้ยงัมิไดส่้งมอบให้ 
บริษทัฯ ไดท้นัทีเช่นเดียวกนั อีกทั้งไม่เป็นการตดัสิทธิของบริษทัฯ ท่ีจะปิดบญัชีของลูกคา้ดว้ย 

 
8.4          ลูกคา้ตกลงยนิยอมเสียเบ้ียปรับ และดอกเบ้ียในหน้ีท่ีคา้งช าระตามสัญญาน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ในอตัราดอกเบ้ียสูงสุดตามประกาศของ

บริษทัฯ ที่ไดก้  าหนดไว ้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษทัฯ จะประกาศก าหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นบัแต่วนัที่ลูกคา้
ผิดนดัช าระราคาจนกว่าลูกคา้จะช าระเสร็จส้ิน 

 
8.5          ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญาน้ีข้อหน่ึงข้อใด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระท าการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่านตลาด

หลักทรัพย์ หรือโดยการขายทอดตลาด หรือโดยซ้ือขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และ
ไม่จ าเป็นต้องแจ้ง หรือโฆษณา หรือกระท าการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทั้งส้ิน และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ น าเงินซ่ึงได้จากการ
ขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอ่ืนใดของลูกค้ามาช าระหน้ี และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และ
ที่อาจมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าหน้ีน้ันจะถึงก าหนดช าระคืนแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม และบริษัทฯ มีสิทธิหักกลบลบหน้ีทุกชนิดของ
ลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร และลูกค้ายนิยอมผูกพันที่จะชดใช้หน้ีทุกชนิดที่ยงัคงต้องช าระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน 

 
8.6          ลูกคา้ตกลงยินยอมให้บริษทัฯ เขา้เป็นสมาชิกของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตาม

กฎหมายอื่นที่ไดป้ระกาศบงัคบัไว ้ และใชบ้ริการต่างๆ ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวในส่วนที่เกี่ยวกบัหลกัทรัพยข์องลูกคา้ 
เช่น ฝาก ถอน โอน รับโอน จดแจง้ และเพิกถอนการจดแจง้จ าน าหลกัทรัพยอ์อก หรือถอนใบหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ โดยลูกคา้ตกลง
ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ เช่น 
ตกลงใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยช่ือ ที่อยู ่และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกบัตวัของลูกคา้ใหแ้ก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท์ราบ เป็นตน้  
ในกรณีที่บริษทัฯ พิจารณาเห็นสมควร ลูกคา้ตกลงยินยอมให้บริษทัฯ สามารถเบิกถอนหลกัทรัพยข์องลูกคา้ซ่ึงฝากอยู่ที่ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ด ้โดยจะเบิกเป็นใบหลกัทรัพย ์หรือเบิกในระบบไร้ใบหลกัทรัพยก์ไ็ด ้และจะเบิก
เป็นช่ือลูกคา้ หรือเป็นช่ือบริษทัฯ แลว้บริษทัฯ จะเกบ็รักษาไวเ้พื่อลูกคา้กไ็ดเ้ช่นกนั โดยใหถ้ือว่าสัญญาน้ีเป็นหนงัสือมอบอ านาจ
ให ้บริษทัฯ สามารถด าเนินการ และลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งไดจ้นเสร็จส้ิน 
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8.7          ลูกคา้ตกลงที่จะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือด าเนินการอื่นใดต่อบริษทัฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกคา้ไดรั้บอนัเน่ืองมาจากการ

กระท า การงดเวน้กระท าการ หรือความผิดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือบุคคลอื่นใดอนันอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ เช่น ความ
เสียหายอนัเกิดจากการที่ลูกคา้ไดรั้บใบหลกัทรัพยล์่าชา้ เป็นตน้ 

 
8.8       สัญญาน้ีมีผลบังคบัใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาน้ีได้โดยการบอก

กล่าวเป็นหนังสือไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน ทั้งน้ี การบอกเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ และ
หน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซ่ึงได้มีข้ึนก่อนการเลิกสัญญาจะมีผล 

 
8.9           การเพิกเฉย หรือความล่าชา้ของบริษทัฯ ในการบงัคบัใชสิ้ทธิใดๆ ตามสัญญาน้ี หรือการใชสิ้ทธิเพียงคร้ังเดียว หรือเพียงบางส่วน 

ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือตดัสิทธิของบริษทัฯ ที่จะบงัคบัใชสิ้ทธิใดๆ ตามสัญญาน้ี และในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดผ้่อนผนัการ
ปฏิบติัตามสัญญาของลูกคา้ใดๆ ตามสัญญาน้ี หรืองดเวน้การใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ใหถ้ือว่าการผ่อนผนั หรือการงด
เวน้ดงักล่าวเป็นการผ่อนผนั หรือการงดเวน้เฉพาะคราวเท่านั้น 

 
8.10        นอกเหนือจากสิทธิต่างๆท่ีบริษทัฯ มีต่อลูกคา้ตามสัญญาน้ี บริษทัฯ กมี็สิทธิท่ีจะเรียกใหลู้กคา้รับผิดชอบบรรดาความเสียหาย และ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีบริษทัฯ อาจไดรั้บอนัเน่ืองมาจากหรือเกี่ยวกบัสัญญาน้ี หรือเกี่ยวกบัการกระท า หรืองดเวน้กระท าการของลูกคา้
หรือตวัแทนของลูกคา้ รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และค่าใชจ่้ายใดๆ ที่บริษทัฯ อาจไดรั้บอนัเน่ืองมาจากการเรียกร้อง หรือ
ฟ้องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริษทัฯ ตอ้งรับผิดเกี่ยวกบัสัญญาน้ี ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท า งดเวน้กระท าการ หรือความผิดของ
บริษทัฯ แต่ประการใด 

 
ข้อ 9. การยอมรับความเส่ียง 
9.1    ลูกค้าเข้าใจ และยอมรับว่า การซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์อ่ืนน้ัน มีความเส่ียงเน่ืองจาก

มูลค่า และผลตอบแทนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถข้ึนลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซ่ึงอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังน้ัน 
ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุน และผลประโยชน์คืนเท่ากับจ านวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทั้งน้ีลูกคา้เขา้ใจดีว่าส าหรับใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวนัหมดอายุ ลูกคา้จะไม่สามารถซ้ือขายไดห้ลงัวนัหมดอายุนั้น อน่ึง ลูกคา้
เขา้ใจ และยอมรับว่า สัญญาขอ้น้ีไม่อาจกล่าวถึงความเส่ียงในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ไดท้ั้ งหมด ดงันั้น ลูกคา้อาจมีความเส่ียง
ประการอื่นซ่ึงมิไดก้ล่าวไวใ้นสัญญาขอ้น้ี และการท่ีบริษทัฯ รับเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยก์็มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีรับประกันว่า    
บริษัทฯ จะสามารถป้องกันความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ทั้ งหมด ดังนั้ น ลูกค้าจะใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตดัสินใจ                                                                                                                                                                                                                                                        
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระดบัผลตอบแทน และความเส่ียงท่ีลูกคา้ยอมรับได ้ และจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดจากความเส่ียงต่างๆ ดว้ยตนเองทั้งส้ิน 

 
9.2          บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ลูกคา้ไดรั้บในทุกกรณี หากความสูญเสีย หรือความเสียหายดงักล่าว

มีเหตุจากอคัคีภยั วาตภยั พาย ุเหตุสุดวิสัย การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การประทว้ง สงคราม การเขา้ควบคุมโดยอ านาจรัฐ 
ขอ้ผิดพลาดเกี่ยวกบัระบบเครือข่ายการส่ือสาร หรือความล่าชา้อนัเกิดจากเครือข่ายการส่ือสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่าย
การส่ือสารของบริษทัฯ การตั้งขอ้จ ากดัหรือขอ้ห้ามทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง กระแสไฟฟ้าดบั หรือ
เหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดงักล่าว การปิดตลาดต่างประเทศ หรือตลาดในประเทศ  (รวมถึงตลาด
หลกัทรัพย)์ หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการด าเนินการของบริษทัฯ 
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ข้อ 10. ข้อตกลงอ่ืนๆ 
10.1     บรรดาหนังสือติดต่อ ค าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสาร หรือหนังสืออ่ืนใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

หรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือใหค้นของบริษทัฯ น าไปส่งเองกดี็ ถา้หากไดน้ าส่งไปยงัที่อยูซ่ึ่งลูกคา้ไดใ้หไ้วเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่บริษทัฯ หรือที่อยูต่ามทะเบียนราษฎร์ หรือส านกัท าการงานของลูกคา้ หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยงัหมายเลขโทรสาร หรือเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือ
ว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้า และลูกค้าได้รับ และรับทราบโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งน้ีโดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และ
ถึงแมว้่าส่งใหแ้ก่ลูกคา้ไม่ไดเ้พราะท่ีอยูข่องลูกคา้นั้นเปลี่ยนแปลงหรือร้ือถอนไปโดยลูกคา้ไม่ไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลง หรือร้ือถอน
นั้นให้บริษทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งให้ไม่ไดเ้พราะหาท่ีอยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกคา้ไดรั้บ และรับทราบหนังสือ
ติดต่อ ค  าบอกกล่าว ทวงถามเอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษทัฯ โดยชอบแลว้ในวนัที่พนักงานไปรษณีย ์หรือคนของบริษทัฯ
ไดไ้ปส่ง ณ ภูมิล  าเนานั้น หรือในวนัท่ีส่งโทรสาร หรือส่งไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได ้อน่ึง การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ 
ซ่ึงตามสัญญาน้ีมิไดบ้งัคบัให้ท  าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากบริษทัฯ ไดด้  าเนินการแจง้ หรือบอกกล่าวแก่ลูกคา้ดว้ยวาจา หรือโดย
ทางโทรศพัท ์ หรือโดนทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอื่นใดแลว้ใหถ้ือว่าเป็นการแจ้ง หรือบอกกล่าวโดยชอบ
และลูกคา้ไดรั้บทราบโดยชอบแลว้ 

 
10.2       ลูกคา้ตกลง และใหค้วามยนิยอมเกี่ยวกบั 

            (1)    ลูกคา้ยินยอมท่ีจะแจ้ง และจัดหาขอ้มูลดงัน้ี พร้อมทั้งจัดท าค  าช้ีแจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัขอ้มูลดงักล่าว
ให้แก่บริษทัฯ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ส านักหักบญัชีหรือส านกังาน 
เม่ือบริษทัฯ หรือหน่วยงานต่างๆ ดงักล่าวร้องขอ หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานดงักล่าวก าหนด 
 (ก) ขอ้มูลที่สามารถระบุความมีตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และผูรั้บประโยชน์จากการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของลูกคา้ทุกรายทุกทอด 

 (ข) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขายของลูกคา้ 
 (ค) ขอ้มูลเกี่ยวกบัการซ้ือขายของลูกคา้ 

 (ง) ในกรณีท่ีลูกคา้เป็นผูด้  าเนินการสั่งซ้ือขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
(omnibus account) ลูกคา้ยินยอมท่ีจะแจ้ง จัดหา และจัดท าค  าช้ีแจงเกี่ยวกบัขอ้มูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกราย 
และทุกทอด ทั้งน้ี เฉพาะท่ีลูกคา้รู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผูด้  าเนินการเช่นนั้น 
 (2)    ลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษทัฯ งดให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัลูกคา้เป็นการชัว่คราว ปิดบญัชี
ซ้ือขาย จ ากดัการซ้ือขาย และด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของลูกคา้ได ้แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี เพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ ส านักหักบญัชี หรือ
ส านกังาน ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัน้ี 
 (ก) การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของลูกคา้มีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือท าใหห้รือน่าจะท าใหร้าคาของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 
 (ข) ลูกคา้มีพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์    
และตลาดหลกัทรัพย ์
 (ค) ลูกคา้ไม่ด าเนินการแจ้ง จัดหาขอ้มูล หรือจัดท าค  าช้ีแจงตาม (1) หรือให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิด
ความส าคญัผิดในสาระส าคญั 

 
10.3        ลูกคา้ยอมรับว่า ลูกคา้เขา้ใจ และรับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของ ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และท าหนา้ที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือของ 
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บริษทัฯ โดยลูกคา้จะถือปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
หรือขอ้บงัคบัดงักล่าวภายหลงัการท าสัญญาน้ี ลูกคา้กย็อมรับ เขา้ใจ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย 

 
10.4        ลูกคา้จะโอนสิทธิ หรือภาระผูกพนัในสัญญาฉบบัน้ี ใหแ้ก่บุคคลอื่นมิได ้
 
10.5        ลูกคา้ยินยอมให้ผูท้ี่บริษทัฯ มอบหมาย ใชข้อ้มูลของลูกคา้เพื่อการพิจารณา และด าเนินการเสนอผลิตภณัฑ์บริการ และขอ้เสนอ

พิเศษอื่นใหแ้ก่ลูกคา้ และ/หรือเพื่อการอื่นได ้
 

10.6      บริษทัฯ อาจโอนสิทธิ ภาระผูกพนั หรือผลประโยชน์ของบริษทัฯ ตามสัญญาฉบบัน้ี ให้แก่บุคคลใดได ้โดยไม่ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากลูกคา้ก่อน 

 
10.7       คู่สัญญาตกลงให้บรรดาขอ้ความ และรายละเอียดในเอกสารการเปิดบญัชีซ้ือขายหลักทรัพย ์ และในเอกสารหรือสัญญาอื่นท่ี

เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนเอกสารแนบทา้ยสัญญาน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในสัญญาน้ี ใน
กรณีที่มีขอ้ความใดขดั หรือแยง้กบัขอ้ความในสัญญาน้ีใหใ้ชส้ัญญาน้ีบงัคบั  และกรณีท่ีขอ้ความในเอกสารท่ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาขดั หรือแยง้กนัเอง ลูกคา้จะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉัยของบริษทัฯ ลูกคา้ตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษทัฯ ใน
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดในสัญญาน้ีได ้ โดยบริษทัฯ จะตอ้งส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลูกคา้อยา่งนอ้ย 7 (เจ็ด) 
วนัก่อนวนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมจะมีผลใชบ้งัคบั ทั้งน้ี การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีบริษทัฯ ไดแ้จ้งไปยงัลูกคา้นั้นให้ถือว่าลูกคา้ไดต้กลง
ยอมรับการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว หากลูกคา้ไม่มีหนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวมายงับริษทัฯ ก่อนวนัท่ีการแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นจะมีผลใชบ้งัคบั 

 
10.8        ในกรณีท่ีขอ้ตกลงแห่งสัญญาน้ี ขอ้ใดขอ้หน่ึงขดัต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ 

ระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ขอ้ตกลงท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย
ยงัคงมีผลสมบูรณ์ใชบ้งัคบัไดต่้อไป 

 
10.9   ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการสัญญาคู่ฉบบัลูกคา้สามารถแจ้งให้กบับริษทัฯ ทราบ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการจัดส่งให้ลูกคา้ภายใน

ระยะเวลาอนัสมควร 
 
10.10         สัญญาฉบบัน้ีใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั และการตีความตามกฎหมายไทย 
 
 
                คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทตามสัญญาฉบบัน้ี ศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดี คือศาลท่ีมีเขตอ านาจในประเทศไทย ทั้งน้ี 
บริษทัฯ มีสิทธิที่จะด าเนินคดีกบัลูกคา้ต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอ านาจเหนือลูกคา้ และทรัพยสิ์นของลูกคา้  
 
     อยา่งไรกต็าม หากลูกคา้มีขอ้พิพาทระหว่างตวัแทนนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ลูกคา้สามารถร้องเรียนกบัส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อ
เขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาททั้งหมดโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได ้ซ่ึงเป็นมาตรการในการใหค้วามคุม้ครองสิทธิของผูล้งทุนในตลาดทุน 
 
     ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานกับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 
 
 สญัญำแต่งตัง้นำยหนำ้เพ่ือซ้ือขำยหลกัทรพัย ์
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โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี ้

 
1. ขา้พเจา้ไดอ้่านรายละเอียด และรับทราบผลคะแนนในการจดัประเภทนกัลงทุนของขา้พเจา้ รวมถึงไดรั้บการอธิบาย และช้ีแจงจาก        

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เกี่ยวกบักลไกการซ้ือขาย ความเส่ียง หรือผลประโยชน์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเคลื่อนไหวของหลกัทรัพย ์
2. ขา้พเจา้ขอรับรอง และยนืยนัว่าขอ้มูลรายละเอียดขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
3. ขา้พเจา้มีความเขา้ใจ และรับทราบถึงกฏหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนประกาศ หรือขอ้บงัคบัของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ส านักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั หน่วยงานของรัฐ หรือของบริษทัฯ ที่เกี่ยวขอ้งดีแลว้ 

4. ขา้พเจ้ายินดีปฏิบติัตามกฏระเบียบขอ้บังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และในการน้ีขา้พเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ท าการ
ตรวจสอบ  และเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้กบัคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์ส านกัหกับญัชีฯ และหน่วยงานอื่นที่มีอ  านาจ
ตามกฎหมาย 

5. ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลที่กรอกในค าขอเปิดบญัชี เป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ยนิยอมในขอ้ตกลงตามเอกสารสัญญา
แต่งตั้งนายหนา้เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 
 

ลูกค้า 
 

 
    ลงช่ือ............................................................  

(...................................................................)  
วนัที ่………... /………..….. /….……… 

เจ้าหน้าที่ผู้เปิดบัญชี 
 
 

ลงช่ือ...........................................................  
(..................................................................)  
วนัที ่……..…. /….…………. /….……… 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

 
 

 ลงช่ือ ............................................. 
 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 
วนัที ่……… /……..…. /……….. 

 

 

               ตัวอย่างลายมือช่ือ 

 
          ช่ือลูกคา้ .................................................................                                   เลขที่บญัชี ........................................................  

               ลายมือช่ือของเจ้าของบัญชี 
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