บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPAY LIMITED

เลขประจําตัวลูกคา
………….......................…
สัญญาบริการโพเอ็มส
สัญญานี้ทําขึ้นเมื่อวันที่......................................ระหวางบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปในสัญญานี้
จะเรียกวา “บริษัท”) ฝายหนึ่ง กับ.........………….............................................................................. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่/หนังสือ
เดินทาง/ทะเบียนบริษัทเลขที่...................................................…….ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายหลักทรัพยแบบเงินสด หรือแบบชําระเงินลวงหนา หรือ
แบบอื่นกับบริษัท เมื่อวันที่……………….....................………… (ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ลูกคา”) อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ลูกคาประสงคที่จะขอใชบริการโพเอ็มสสําหรับ :เพื่อซื้อขายหลักทรัพย

เพื่อดูขอมูลเทานั้น

และลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงขอกําหนดของบริษัทที่มีอยูในปจจุบันหรือที่จะไดมีการแกไข
เพิ่มเติมในภายหนา
คูสัญญาทั้งสองฝายจึงตกลงกันดังตอไปนี้

1.

คํานิยาม
“บัญชี” หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาที่ไดเปดไวกับบริษัท
“สิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญา” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในสิ่งประดิษฐ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในแบบเครื่องหมายการคา และชื่อทางการ
คา เครื่องหมายบริการ ความลับทางการคา ความรู และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นใด (ไมวาจะจดทะเบียนหรือไมก็ตาม) และคําขอ
จดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไมวา ณ ที่ใด ๆ ในโลก
“บริการโพเอ็มส” หมายถึง บริการสั่งซื้อขายหลักทรัพย หรือบริการอื่นใดที่บริษัทจัดทําไวใหลูกคาโดยผานทางคอมพิวเตอร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด
“คูมือการใชบริการ” หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่ใชเปนแนวทางในการใชบริการโพเอ็มส ซึ่งบริษัทอาจแกไขเพิ่มเติมไดเปนครั้งคราว

2.
2.1

2.2

การบริการโพเอ็มส
บริษัทตกลงจัดใหบริการโพเอ็มสสําหรับลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการดังตอไปนี้

2.1.1

สงคําสั้งซื้อขายหลักทรัพยผานทางคอมพิวเตอร และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด รวมถึงแตไมจํากัดเพียง อินเตอรเน็ตและ
เครือขายโทรคมนาคมอื่น ๆ มายังบริษัท

2.1.2
2.1.3
2.1.4

สนทนาผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการโพเอ็มสรายอื่น ๆ
ใชบริการอื่นใดตามที่บริษัทจัดใหในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของบริการโพเอ็มส และ
เขาดูขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องชี้สภาพตลาดที่สําคัญ ราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยเงินสด บัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา และ/หรือบัญชีอื่น ๆ ตามที่บริษัทกําหนด ในสวน
ของขอมูลทางดานเทคนิค บริการโพเอ็มสใหบริการขอมูลดานวิชาการเกี่ยวกับแหลงขอมูล การวิเคราะห และความเห็น
เกี่ยวกับหลักทรัพยตามที่บริษัทกําหนด

ลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามวิธีการและคําสั่งที่ระบุไวในคูมือการใชบริการโพเอ็มสที่ลูกคาประสงคจะขอใชบริการ
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2.3

คําสั่งทั้งหลายเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ ที่กระทําผานบริการโพเอ็มสมายังบริษัท ใหอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ใชบังคับกับบัญชี
ดังกลาว

2.4

ลูกคายินยอมใหบริษัทหักคาใชจายที่เกิดขึ้นในการใชบริการโพเอ็มสจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาและ/หรือ
บัญชีอื่นใดของลูกคาตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา

2.5

เมื่อบริษัทอนุมัติแบบคําขอใชบริการโพเอ็มส ลูกคาจะไดรับรหัสประจําตัวเพื่อใชทุกครั้งที่ลูกคามีคําสั่ง ซื้อขายหลักทรัพยหรือใชบริการ
โพเอ็มส ลูกคาจะตองเก็บรหัสประจําตัวไวเปนความลับและจะรับผิดชอบตอการใชรหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดจาก
การใชบริการโพเอ็มส โดยใหถือวาลูกคาไดสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยดวยตนเองและ/หรือไดรับความยินยอมจากลูกคาแลวซึ่งจะมีผล
ผูกพันตามสัญญานี้ และลูกคาจะแจงใหบริษัททราบทันที หากลูกคาทราบถึงการสูญเสีย การสูญหายไมวาจะมีสาเหตุจากการถูกขโมย
รหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด หรือการถูกนํารหัสประจําตัวไปใชโดยไมไดรับอนุญาต รวมถึงกรณีที่ลูกคาไมสามารถไดรับขอความ
ใด ๆ หรือไมสามารถสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นไดตามที่บริษัทไดจัดให
ลูกคาตกลงที่จะดํารงไวซึ่งความถูกตองและดูแลความปลอดภัยของบริการโพเอ็มส ดังนั้น ลูกคาจะตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
เพื่อไมใหมีการนํารหัสประจําตัวของลูกคาไปใชโดยไมไดรับอนุญาต และลูกคาตองแจงรายละเอียดตามที่กําหนดใหบริษัททราบทันที
หากมีการเขาใชบริการโพเอ็มสโดยไมไดรับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว ทั้งนี้ ลูกคาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อไมใหมีการนํารหัสประจําตัวไปใชโดยไมไดรับอนุญาตหรือมีการขโมยรหัสประจําตัว อยางไรก็ตาม หากเกิดกรณีหนึง่
กรณีใดดังกลาวขึ้น ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายใด ๆ ใหแกบริษัทสําหรับความสูญเสียและความเสียหายที่บริษัทอาจ
ไดรับเนื่องจากการใชบริการโพเอ็มสและการใชรหัสประจําตัวโดยมิไดรับอนุญาต

2.6

ในการขอใชบริการโพเอ็มส ลูกคาตกลงและรับทราบถึงสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาใด ๆ (ไมวาโดยเปนลิขสิทธิ์หรือโดยประการอื่น) ที่มี
อยูในขอมูลและรายงานที่ไดรับและเกิดจากบริการโพเอ็มสวายังคงเปนทรัพยสินของบริษัทแตเพียงผูเดียวเทานั้น ลูกคาจะไมกระทําการ
ใด ๆ อันจะเปนการฝาฝนหรือละเมิดสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาของบริษัท รวมทั้งจะดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อคุมครองสิทธิดังกลาว

2.7

การใหบริการโพเอ็มสหรือขอมูลในบริการโพเอ็มสไมถือเปนการชี้ชวนหรือเปนการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย หรือเปนการใหคําปรึกษา
ในการลงทุนโดยบริษัท

2.8

ลูกคายินยอมใหบริษัทและ/หรือ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยเขาตรวจสอบระบบของลูกคา ตามที่บริษัทและ/หรือก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยรองขอและจะใหความรวมมือในการตอบขอซักถามใด ๆ เกี่ยวกับบริการโพเอ็มส

2.9

ลูกคาตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียมการจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการโพเอ็มสและสัญญาฉบับนี้ในอัตราและตามวิธีการที่
บริษัทกําหนด

2.10

ลูกคาตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพยผานคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดตามสัญญานี้แตเพียง
ผูเดียว ดังนั้นลูกคาจะทําการตรวจสอบใหมั่นใจวาบริษัทไดรับและยอมรับคําสั่งดังกลาวเรียบรอยแลวและยอมรับวาการใชคอมพิวเตอร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด เพื่อการสั่งซื้อขายหลักทรัพยแสดงนัยถึงความรับผิดชอบของลูกคา ในอันที่จะดําเนินการมิใหบุคคลใดที่
ไมไดรับอนุญาตเขาใชคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดโดยใชรหัสประจําตัวของลูกคา

3.

การรับประกัน

3.1

บริษัทไมไดใหคํารับรองหรือประกันในลักษณะใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวกับคุณภาพ หรือความเหมาะสมตอการนําขอมูล
หรือบริการโพเอ็มสไปใชเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงคําปรึกษาการลงทุน และ/หรือการใชขอมูลหรือ
คําแนะนําในการซื้อหรือขาย และ /หรือการยกเลิกหรือการแกไขเพิ่มเติมในคําแนะนําดังกลาว
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4.

การชดใชคาเสียหาย

4.1

ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายใด ๆ ในบรรดาสิทธิเรียกรอง การสูญเสีย ภาระหนี้ ตนทุน และคาใชจายใด ๆ (รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียงคาธรรมเนียมวิชาชีพ) ที่เกิดขึ้นแกบริษัท โดยจะชดใชใหเต็มจํานวนที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาไดกระทํา
ความผิดหรือฝาฝนขอกําหนดหรือใหความเห็นหรือคํากลาวใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใชบริการ โพเอ็มส หรือการฝาฝนสิทธิของบุคคลภายนอก
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการฝาฝนสิทธิในการเปนเจาของหรือสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาใด ๆ

5.

ภาระหนี้

5.1

บริษัทหรือผูแทนของบริษัทไมจําเปนตองรับผิดชอบตอลูกคาสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมที่เกิด
จากการที่ลูกคาใชหรืออางอิงถึงขอมูล และ/หรือรายงานในบริการโพเอ็มส อีกทั้งบริษัทหรือผูแทนของบริษัทไมตองรับผิดชอบใด ๆ หาก
ลูกคาไมสามารถเขาใชบริการโพเอ็มสไมวาดวยเหตุผลใด (เวนแตเปนการกระทําผิดโดยเจตนาของบริษัท) บริษัทและผูแทนของบริษัทไม
ตองรับผิดกรณีที่ลูกคาไดรับความสูญเสียหรือความเสียหาย (ยกเวนการฉอโกงของบริษัท) เนื่องจากความไมสมบูรณหรือไมถูกตองของ
ขอมูลและ/หรือรายงานที่ลูกคาไดจากบริการโพเอ็มส

6.

การเลิกสัญญาและการระงับการใชบริการ

6.1

บริษัทอาจบอกเลิกสัญญา และหรือระงับสิทธิของลูกคาในการเปดใชและหรือใชบริการโพเอ็มสไดทันทีไมวาโดยเหตุผลใดก็ตามโดยไมตอง
บอกกลาวลวงหนาและในกรณีนี้ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทไมตองรับผิดในบรรดาสิทธิเรียกรอง ความรับผิด หรือการสูญเสีย
รวมถึงแตไมจํากัดอยูเฉพาะเพียงผลกําไรที่คาดการณไวอันอาจเกิดแกลูกคา

7.

การติดตอ

7.1

บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออืน่ ใดที่จะสงใหแกลกู คา ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน
ถาหากไดนําสงโดยพนักงานของบริษทั หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด ไปยังที่อยูซึ่งลูกคาไดใหไวเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทแลว ให
ถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว ทั้งนี้ โดยไมตองคํานึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และแมหากวาสงใหไมไดเพราะที่อยูของลูกคานั้น
เปลี่ยนแปลงไปโดยลูกคาไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหบริษัททราบเปนลายยลักษณอักษร หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดี ใหถือ
วาลูกคาไดรับและทราบหนังสือติดตอ ทวงถาม บอกกลาวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแลว

8.

คํารับรอง

8.1 ลูกคาตกลงและใหคํารับรองดังตอไปนี้
8.1.1 จะไมทําซ้ํา สงผานตอ เผยแพร ขาย จําหนาย ตีพิมพ กระจาย แจกจาย ใชประโยชน (ไมวาเพื่อประโยชนทางการคาหรือโดยประการ
อื่น) ซึ่งขอมูลและ/หรือรายงานที่ไดรับจากหรือผานบริการโพเอ็มสไมวาในลักษณะใด ๆ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
โดยชัดแจงจากบริษัทกอนและจะไมใชขอมูลเพื่อการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดกฎหมาย

8.1.2

แจงใหบริษัททราบโดยทันที เมื่อเกิดขอขัดของในการใชบริการโพเอ็มส กรณีที่ลูกคาไมไดรับการตอบรับที่เหมาะสม และ/หรือไมไดรับ
การยืนยันคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยที่ทําการซื้อขายไดแลว

9.

การโอนสิทธิ

9.1

บริษัทอาจมอบหมายโอนสิทธิจํานํา หรือกอภาระผูกพันใด ๆ ไมวาโดยวิธีการใด ในบรรดาสิทธิผลประโยชน และภาระผูกพันของตนตาม
สัญญานี้ กับบุคคลภายนอก ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมตองไดรับความยินยอม
จากลูกคากอน

10.

การเปลี่ยนแปลงแกไข
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10.1

ในกรณีที่มีการออก แกไข เปลี่ยนแปลง กฎมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย หนวยราชการ หรือหนวยงานใดที่เกี่ยวของ อันมี
ผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใด ๆ แหงสัญญานี้ ลูกคายินยอมใหบริษัทเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพิ่มเติมสัญญานี้เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวโดยลูกคาจะปฏิบัติตามโดยเครงครัด แตทั้งนี้บริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นให
ลูกคาทราบ
อยางไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะทําการแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใด แหงสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไมตองไดรับความยินยอม
จากลูกคากอน แตทั้งนี้บริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบ และลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทไดแกไข
เปลี่ยนแปลงอยางเครงครัด

11.

บทบัญญัติทั่วไป

11.1

สัญญานี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาซื้อขายหลักทรัพยเงินสด สัญญาซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนา และ/หรือสัญญา
บริการอื่นใดที่บริษัทอาจจะเพิ่มเติมหรือตัดออกเปนครั้งคราว เวนแตเนื้อหาในสัญญานี้จะกําหนดไวเปนประการอื่นใหขอกําหนดและ
เงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหลักทรัพยเงินสดและ/หรือสัญญาซื้อขายหลักทรัพยในระบบชําระเงินลวงหนาและ/หรือสัญญา
บริการอื่นใด ใชบังคับแกสัญญานี้โดยอนุโลม

12.

การบังคับใชกฎหมายและอํานาจตัดสินคดี

12.1

สัญญานี้ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญานี้ใหอยูภายใตบังคับและตีความตามบทบัญญัติกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย
และคูสัญญาตกลงใหอํานาจตัดสินคดีอยูภายใตบังคับของศาลไทย

คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความแหงสัญญานี้โดยตลอด เห็นเปนการถูกตองตามเจตนาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐานในสัญญานี้ตอหนาพยาน

ลายมือชื่อ.............................................................................ลูกคา
(
)

ลายมือชื่อ.............................................................................บริษัท
(เจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ)

ลายมือชื่อ.............................................................................พยาน
(
)

ลายมือชื่อ..............................................................................พยาน
(
)
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