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หนังสือแจ้งความประสงคข์องลกูค้าเพ่ือขอใช้ “ การส่งค าสัง่ซ้ือขายแบบอตัโนมติั ( Auto Trade ) ” 

 
ส าหรบัลกูค้า 

 
ขำ้พเจำ้ ( นำย / นำง / นส.) .................................................................................................  ลกูคำ้บญัชซีื้อขำย เลขที.่...................................................

มคีวำมประสงค์ขอใช ้“กำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยแบบอตัโนมตั”ิ ( ต่อไปนี้จะเรยีกว่ำ “Auto Trade” ) ” ผ่ำนระบบ Internet และ/หรอื ระบบออนไลน์ใดๆ ตำมทีบ่รษิทัฯได้
จดัท ำขึน้โดยขำ้พเจำ้ฯตกลงและรบัทรำบเงือ่นไข  ขอ้จ ำกดัและควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในกำรใช ้Auto Trade ตำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด ดงัต่อไปนี้ 
       

1. Auto Trade คอื รปูแบบกำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยแบบอตัโนมตั ิเมือ่ถงึเงือ่นไขดำ้นรำคำหรอืดำ้นเทคนิค Technical จำกตวัชีว้ดั Indicator ทีก่ ำหนด ซึง่ระบบ 
Auto Trade จะส่งค ำสัง่ออกไปยงัระบบซื้อขำยปกต ิโดยใชชุ้ดค ำสัง่คอมพวิเตอรส์ ำหรบักำรซื้อขำยทีส่ำมำรถสรำ้งและบนัทกึกำรเสนอซื้อขำยได้ โดย
อตัโนมตั ิ 

2. Auto Trade ทีบ่รษิทัฯจดัใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้นี้ เป็นระบบทีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯไดอ้นุญำตใหบ้รษิทัฯหรอืลูกคำ้ของบรษิทัฯใชใ้นกำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยโ ดย
อตัโนมตัไิด ้เนื่องจำกบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้รีะบบบรหิำรควำมเสีย่งในกำรเสนอซื้อขำยตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ก ำหนดเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ลกูคำ้สำมำรถส่งค ำสัง่ซื้อขำยหลกัทรพัย ์และ/หรอื สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบมเีงือ่นไขเขำ้มำในระบบ และระบบจะตรวจสอบสภำวะตลำดขณะนั ้นกบั
เงือ่นไขของค ำสัง่ หำกภำวะตลำดเป็นไปตำมเงือ่นไข ระบบจะส่งค ำสัง่ซื้อขำยดงักล่ำวเขำ้สู่ระบบซื้อขำยทำงอนิเทอรเ์น็ต แมว้่ำขณะนัน้ลกูคำ้จะไม่ได้
ใชบ้รกิำรบนช่องทำงซื้อขำยใดๆกต็ำม ลกูคำ้รบัทรำบว่ำค ำสัง่ทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นค ำสัง่ทีส่่งดว้ยตนเองผ่ำนช่องทำงอนิเทอรเ์น็ตอกีช่องทำงหนึ่ง 

4. บรกิำรนี้ใชไ้ด้เฉพำะช่องทำงกำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตเท่ำนัน้ ลูกคำ้รบัทรำบว่ำต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรเพิม่เงื่อนไข และ/หรอื ยกเลกิ
เงือ่นไขดว้ยตนเองผ่ำนช่องทำงอนิเทอรเ์น็ตเท่ำนัน้ บรกิำรนี้ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนเจำ้หน้ำทีผู่แ้นะน ำกำรลงทุน 

5. กำรสรำ้งเงือ่นไขในกำรส่งค ำสัง่จำกบรกิำรนี้ ไม่ไดเ้ป็นกำรยนืยนัว่ำ ก) จะสรำ้งค ำสัง่ซื้อขำยจำกเงือ่นไขดงักล่ำวได ้ลูกคำ้รบัทรำบถงึควำมเสีย่งทีค่ ำ
สัง่ซื้อขำยไมส่ำมำรถสรำ้งได ้เนื่องจำกขอ้จ ำกดัใดๆ เช่น ชือ่หลกัทรพัย ์และ/หรอื สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำในตลำดแตกต่ำงจำกเงือ่นไข, สถำนะบญัชถีูก
หำ้มซื้อขำย, รำคำในค ำสัง่เกนิกว่ำกรอบรำคำซื้อขำย, ค ำสัง่ซื้อขำยเกดิขึน้ในช่วงสถำนะตลำดที่ไม่อนุญำตใหส้่งค ำสัง่ซื้อขำย , หรอืขอ้จ ำกดัอื่นๆ ที่
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นนี้ และ ข) ค ำสัง่ทีเ่กดิขึน้จะสำมำรถท ำรำยกำรไดค้รบถว้น และ/หรอื เตม็ตำมจ ำนวนของค ำสัง่ซื้อขำย 

6. ผูใ้ชบ้รกิำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยอตัโนมตั ิตอ้งระมดัระวงัในกรณีทีห่ลกัทรพัย ์และ/หรอื สนิคำ้อำ้งองิของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ มกีำรขึ้นเครือ่งหมำย XD (ผู้
ถอืหุ้นมสีทิธริบัเงนิปนัผล), XR (ผู้ถอืหุ้นมสีทิธริบัหุ้นเพิม่ทุน), XW (ผูถ้ือหุน้มสีทิธริบัใบส ำคญัแสดงสทิธ)ิ, XA (ผูถ้อืหุน้มสีทิธริบัสทิธทิัง้หมด) กำร
ประกำศต่ำงๆ ของบรษิัทจดทะเบยีน เช่น กำรแตกพำร์ กำรรวมพำร์ หรอืเครื่องหมำยหรอืกำรประกำศอื่นๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นนี้ ซึ่งจะส่งผล ใหร้ำคำ
หลกัทรพัย ์และ/หรอื สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำปรบัตวัเพิม่ขึน้หรอืลดลง จนถงึเงือ่นไขทีต่ ัง้ไวล้่วงหน้ำ และท ำใหร้ะบบท ำกำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยออกไป กรณี
นี้บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

7. ลกูคำ้เป็นผูเ้ลอืกใชง้ำนระบบซื้อขำยนี้ดว้ยตนเอง อกีทัง้ไดศ้กึษำระบบซื้อขำยจนกระทัง่มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และคุน้เคยต่อกำรส่งค ำสัง่ซื้อขำยแบบมี
เงือ่นไข เช่น กำรส่งค ำสัง่แบบมเีงือ่นไขเพื่อตดัขำดทุน ( Stop Loss Order ) และ/หรอื กำรส่งค ำสัง่เพือ่ซื้อขำยตอนช่วงใกลปิ้ดตลำด ( Timing Stop ) 
รวมถงึค ำสัง่ใดๆในระบบซื้อขำยทีบ่รษิทัอำจจดัใหม้ขี ึน้ต่อไปในอนำคต ดงันัน้ลกูคำ้รบัทรำบและตกลงว่ำบรษิทัไมต่้องรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยอนั
อำจเกดิจำกกำรใชง้ำน และ/หรอื ควำมผดิพลำดในกำรใชค้ ำสัง่ซื้อขำยดงักล่ำวโดยลกูคำ้ 

8. บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบต่อกำรขำดทุนหรอืควำมเสยีหำยใดๆ ของลกูคำ้ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรใชบ้รกิำรส่งค ำสัง่อตัโนมตั ิ(Auto Trade) อนัเนื่องจำกควำม
ล่ำชำ้หรอืผดิพลำดจำกระบบสือ่สำร ภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์ทีไ่มอ่ำจหลกีเลีย่งได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน กำรก่อจลำจล กำรประทว้ง สงครำม และ
กำรปฎวิตั ิรฐัประหำร เป็นต้น ทัง้นี้ ลูกคำ้จะไมเ่รยีกรอ้ง หรอืตอ้งกำร หรอืสทิธิเ์รยีกรอ้งใดๆ จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว แมค้วำมเสยีหำยจะเกดิจำกกำร
กระท ำหรอืงดเวน้กำรกระท ำกต็ำม 

9. ก่อนเขำ้ใชร้ะบบ Auto Trade ลกูคำ้ตอ้งรบัทรำบและตกลงยอมรบัเงือ่นไข ( Disclaimer ) ส ำหรบักำรใชง้ำนระบบ Auto Trade ตำมทีก่ ำหนด 
10. เมือ่มกีำรส่งค ำสัง่จำกระบบ Auto Trade เขำ้ไปยงัระบบปกต ิลกูคำ้อำจจะยงัไมไ่ดหุ้น้ตวันัน้ทนัท ีเนื่องจำกต้องรอควิจำกคนทีส่่งค ำสัง่ปกตเิอำไวก้่อน

หน้ำ 
11. หุน้ทีร่ำคำต ่ำกว่ำหนึ่งบำท , หุน้ทีไ่ม่มสีภำพคล่อง หรอื ใบส ำคญัแสดงสทิธิอ์นุพนัธ์ ( DW ) อำจไม่เหมำะกบักำรใชง้ำนระบบ Auto Trade เนื่องจำก

จ ำนวนหุน้อำจไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำร ท ำใหพ้อส่งค ำสัง่ ณ รำคำตลำด ( Market Order ) แลว้จ ำนวนหลกัทรพัย์ทีเ่สนอซื้อขำย ในช่วง 3 ระดบัรำคำ
กำรซื้อขำย (Spread) ไมเ่พยีงพอ กจ็ะท ำใหไ้ม่สำมำรถจบัคู่ค ำสัง่ซื้อขำยได ้

12. Auto Trade จะท ำงำนเฉพำะตอนตลำดเปิดปกตเิท่ำนัน้ 
13. ระบบ Auto Trade จะไม่ตดัวงเงนิของลูกค้ำล่วงหน้ำ ท ำใหลู้กค้ำยงัสำมำรถท ำกำรซื้อขำยแบบปกติไดต่้อไป ดงันัน้ ลูกค้ำควรมเีงนิในบญัชซีื้อขำย

หลกัทรพัย ์และ/หรอื สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำใหเ้พยีงพอต่อกำรส่งค ำสัง่บนระบบ Auto Trade ดว้ย 
14. ค ำสัง่ Auto Trade สำมำรถยกเลกิ ( Cancel ) ได ้กต่็อเมือ่ยงัไมถู่กส่งออกไปจำกระบบ Auto Trade 



บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
15. กำรใช ้Auto Trade อำจมคีวำมเสีย่งและขอ้จ ำกดัอื่นๆทีม่อิำจก ำหนดใหช้ดัแจง้ไดใ้นวนัทีท่ ำหนงัสอืนี้ และเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งใดๆทีอ่ำจจะเกดิขึน้  

ลกูคำ้ตกลงใหบ้รษิทัฯมสีทิธริะงบักำรใช ้Auto Trade ตำมหนงัสอืนี้ไดโ้ดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบ 
16. กำรใดๆทีบ่รษิทัฯไดด้ ำเนินกำรไปตำมควำมประสงค์ของลูกคำ้ตำมหนังสอืนี้  ขำ้พเจำ้ตกลงผูกพนัในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวของบรษิทัฯทุกประกำร 

และขำ้พเจำ้ขอสละสทิธใินกำรด ำเนินกำร และ/หรอื กำรเรยีกรอ้งใดๆต่อบรษิทัฯทัง้สิน้ และขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะช ำระใหบ้รษิทัฯซึง่ค่ำเสยีหำยใดๆที ่
       บรษิทัฯไดร้บัจำกกำรด ำเนินกำรตำมควำมประสงคแ์ห่งหนงัสอืนี้  

 

 
             ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำในขณะท ำหนงัสอืนี้  ขำ้พเจำ้ไดด้ ำเนินกำรดว้ยใจสมคัรและมสีตสิมัปชญัญะครบถว้นดทีุกประกำร   
 

 
             * หมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ะดวกในกำรตดิต่อขำ้พเจำ้ / Tel No. .................................................... มอืถอื / Mobile Phone..................................................  
 

กรณีบคุคลธรรมดา      

                                                                                     

ลกูค้า * ลงช่ือ ......................................................................................  

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

          วนัที ่...................................................................................... 

 

* กรณุาลงนามให้เหมือนการด์ตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้กบับริษทั และแนบ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ฉบบั พร้อมลงนามรบัรองให้ครบถ้วน 
 

กรณีนิติบคุคล 

 

ลกูค้า ** ลงช่ือ ...................................................................................... 

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

         วนัที ่......................................................................................... 

 

** กรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมผกูพนั กรณุำลงนำมใหเ้หมอืนกำรด์ตวัอย่ำงลำยมอืชื่อที่

ใหไ้วก้บับรษิทั พรอ้มประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน

ของกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมทกุรำย พรอ้มลงนำมรบัรองใหค้รบถว้น 

 

ส าหรบับริษทั 
 

1)  ผูแ้นะน าการลงทุน 

 

          ลงชื่อ ….................................................................................... 

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

          วนัที ่….................................................................................... 

 

2)  ผูบ้งัคบับญัชาสายงานการตลาด 

 

          ลงชื่อ ….................................................................................... 

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

           วนัที ่….................................................................................... 

 

 

3)  เจ้าหน้าท่ีส่วน CAS ( ตรวจสอบลายมือช่ือของลกูค้า ) 

 

         ลงชื่อ ….................................................................................... 

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

           วนัที ่….................................................................................... 

 

4)  เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลรบัผิดชอบด้าน E-Business 

 

          ลงชื่อ ….................................................................................... 

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

           วนัที ่….................................................................................... 

 

หมายเหตุ :- ล าดับการจัดส่งเอกสารที่ลูกค้าลงนามขอใช้แล้ว  ใหจ้ัดส่งไปที่  1)  2)  3)  4) 


