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ค ำขอใช้บริกำร KTBST Skynet Social Trading 

วันที่ ________ /_________ /__________ 

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   

 ตำมที่ ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว / บริษัท    ____________________________________________________________________________________ 
ได้เปิดบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์กับบริษัท ประเภทบัญชี ดังนี้  

   บัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์   

   บัญชีซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์  

 ข้ำพเจ้ำ มีควำมประสงค์จะขอใช้บริกำรระบบส่งค ำสั่งซ้ือขำย KTBST Skynet Social Trading เพื่อส่งค ำสั่งซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึ่ง
กำรใช้งำนระบบดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับเงื่อนไข ข้อก ำหนด ตลอดจนควำมเสี่ยงต่ำง  ๆ เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบ KTBST Skynet Social 
Trading โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลตอบแทนเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นในอนำคตอำจแตกต่ำงกับผลตอบแทนที่ได้จำกกำรทดสอบในอดีตหรือผลตอบแทนจริงที่เกิดขึ้นในอดีต อันเป็น
ผลมำจำกปัจจัยภำยนอกหรือควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้ไม่ว่ำจะเป็น 
1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ระบบกำรส่งค ำสั่งซ้ือขำย  
1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ  
1.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์หรือสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  
1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติ   

รวมถึงควำมเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทได้ช้ีแจงให้ลูกค้ำทรำบแล้วดังรำยละเอียดที่ปรำกฏข้อมูลควำมเสี่ยงใน สัญญำแต่งตั้งตัวแทนนำยหน้ำ  และลูกค้ำได้อ่ำนและ
เข้ำใจข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว 

2. บริกำร KTBST Skynet Social Trading ให้บริกำรผ่ำนระบบส่งค ำสั่งที่มีชื่อว่ำ “KTBST SKYNET” โดยลูกค้ำผู้ใช้บริกำร KTBST Skynet Social Trading 
รับทรำบและยอมรับว่ำ ระบบดังกล่ำวเป็นระบบที่ออกแบบมำเพื่อให้สัญญำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของบุคคลอื่นตำมที่ นัก
ลงทุนได้เลือกติดตำมไว้ และเป็นระบบที่สำมำรถส่งค ำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ไปยังตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำได้  

3. ข้อตกลงเพิ่มเติม ประกำศ ระเบียบ ค ำอธิบำยเกี่ยวกับขั้นตอนกำรเปิดบัญชีและกำรลงทุน ประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียม ค ำอธิบำยเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรลงทุนผ่ำนระบบ “KTBST SKYNET” ซ่ึงได้ชี้แจงไว้ในแผ่นพับโฆษณำประชำสัมพันธ์ และ/ หรือเว็ปไซต์ของบริษัท หรือสื่ออื่นใดของบริษัทแล้ว ให้
ถือว่ำลูกค้ำได้รับทรำบและตกลงยินยอมผูกพันตำมเนื้อควำมในประกำศนั้นด้วย 

4. ลูกค้ำสำมำรถเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูล (Master Account) และผู้รับข้อมูล (Follower Account) กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำนั้น ๆ กับบุคคล
อื่นผ่ำนบริษัท 

5. ข้อมูลส่วนตัวของ ผู้ให้ข้อมูล (Master Account) และ ผู้รับข้อมูล (Follower Account) ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำจะถูกจัดเก็บเป็นควำมลับเช่นเดียวกับ
ข้อมูลของลูกค้ำที่ใช้บริกำรบัญชี Cash balance ทั่วไป   

6. ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ให้ข้อมูล (Master Account) กำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำผ่ำนระบบส่งค ำสั่ง ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทน ำ
ข้อมูลกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของลูกค้ำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นได้ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน สถิติกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ สถิติกำรลงทุน และธุรกรรมซ้ือขำย ของ Master Account ให้แก่บุคคลอื่น 

7. ผู้ให้ข้อมูล (Master Account) ที่จะอนุญำตให้มี Follower Account ได้ จะต้องมีสถำนะเป็น Master Account มำแล้วไม่ต ่ำกว่ำตำมจ ำนวนวันที่บริษัท
ก ำหนดไว้ เพื่อให้มี Performance เป็นที่ประจักษ์แก่ Follower ก่อนติดตำม 

8. ผู้ให้ข้อมูล (Master Account)  ที่ยกเลิกสถำนะกำรเป็น Master Account  จะถูกยุติกำรเผยแพร่ทันทีที่สถำนะควำมเป็น Master Account ถูกยกเลิก  
9. ผู้รับข้อมูล (Follower Account) จะไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและสถิติกำรซื้อขำยให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งจะมีเฉพำะเจ้ำของบัญชีเท่ำนั้นที่สำมำรถ

เข้ำถึงข้อมูลทั้งหมดได้     
10. กำรติดตำมสัญญำณกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์หรือสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำของบุคคลอื่น ถือเป็นควำมรับผิดชอบของลูกค้ำเอง บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ

มีส่วนในกำรแนะน ำกำรลงทุนใด ๆ ให้กับลูกค้ำ  
11. Follower Account สำมำรถเลือกติดตำม เปลี่ยนแปลง และสำมำรถเลิกติดตำม Master Account เมื่อไรก็ ได้ โดยเงื่อนไขหรือสิทธิกำรติดตำมจะเป็นไป

ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 
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ค ำขอใช้บริกำร KTBST Skynet Social Trading 

12. ในกรณีที่ลูกค้ำตกลงเป็นผู้ให้ข้อมูล (Master Account) ลูกค้ำสัญญำว่ำลูกค้ำจะไม่ท ำกำรซื้อขำยในบัญชีอื่นซึ่งมีหลักทรัพย์เดียวกันหรือสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ Single stock หรืออนุพันธ์ใด ๆ ที่มีหลักทรัพย์ดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิง เพื่อแสวงหำประโยชนที่ควรได้โดยมิชอบส ำหรับตนเองหรือผูอื่น อัน
เป็นผลมำจำกกำรใช้ระบบส่งค ำสั่งซ้ือขำย KTBST Skynet Social Trading รวมถึงลูกค้ำทรำบดีว่ำกำรสั่งซ้ือขำยหลักทรัพย์ที่ไม่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเงื่อนไขที่บริษัทสำมำรถพิจำรณำสถำนะผู้ให้ข้อมูล (Master Account) ของลูกค้ำได ้

13. ลูกค้ำรับทรำบว่ำระบบส่งค ำสั่งซื้อขำย KTBST SKYNET เป็นระบบที่สำมำรถส่งค ำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติได้ (Auto Trading) ดังนั้น ในกรณีที่
ลูกค้ำใช้บริกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยในรูปแบบดังกล่ำว ลูกค้ำตกลงยอมรับค ำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ และควำมเสี่ยงต่ำง  ๆ จำกกำรใช้บริกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
สัญญำแต่งตั้งตัวแทนนำยหน้ำทุกประกำร 

14. ลูกค้ำรับทรำบว่ำ อำจมีพนักงำนหรือผู้บริหำรของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรในบริษัทที่พัฒนำระบบ KTBST SKYNET ดังกล่ำว  
15. ในกรณีที่มีกำรปรับเปลี่ยนข้อก ำหนด หรือ มีข้อก ำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริกำร  KTBST Skynet Social Trading เช่น เพื่อให้เป็นไปตำมกำร

กำรเปลี่ยนแปลงในกำรเป็น Master Account  และ Follower Account บริษัทจะประกำศให้ทรำบผ่ำนทำง ระบบส่งค ำสั่งซื้อขำย KTBST Skynet Social 
Trading หรือช่องทำงอื่นใดของบริษัท โดยให้ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี้ 

16. บริษัทอำจจะมีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรจำกผู้รับข้อมูล (Follower Account) ในรูปแบบต่ำง ๆ  โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรผ่ำนทำง
บัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของท่ำนที่ใช้สมัครบริกำร ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรธรให้ผู้ลงทุนทรำบโดยวิธีกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
โทรสำร หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกำศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทำงอื่น ๆ ที่บริษัทจะแจ้งให้ทรำบต่อไป 

17. เอกสำรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำแต่งตั้งตัวแทนนำยหน้ำ 

 

ลงชื่อ   __________________________________________ 

                 ( ________________________________________ ) 

        ลงลำยมือชือ่ให้เหมือนกับบัตรลงลำยมือชื่อที่ได้ให้ไว้กับบริษัท 


