เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ประเภทนิตบิ ุคคล
รายการ

มี

ไม่ มี

1. แบบคําขอเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ (แบบประเมิน Suitability Test สําหรับลูกค้ าประเภทนิติบคุ คล /
สัญญาแต่งตังตั
้ วแทน และ/หรื อ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์/แบบฟอร์ ม FATCA สําหรับลูกค้ าประเภทองค์กร
(ค่าอากรแสตมป์ในการทําสัญญา 30 บาท)
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็ นนิติบคุ คล ที่แสดงรายชื่อกรรมการ (ย้ อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)
3. สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ พร้ อมวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียน
4. สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว (ถ้ ามี)
5. เอกสารจัดตังบริ
้ ษัท (กรณีนิติบคุ คลที่จดั ตังในต่
้ างประเทศ)
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (เรื่ องการขออนุมตั ิเปิ ดบัญชีซื ้อขายฯ กับบริ ษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด)
7. งบการเงินปี ลา่ สุด (ย้ อนหลังไม่เกิน 2 ปี )
8. สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของนิติบคุ คล ที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชีธนาคาร
9. สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากรนิติบคุ คล และสําเนาใบ ภ.พ.20
10. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้ าว/ใบอนุญาตการทํางาน /สําเนาทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลทุกราย
11. หนังสือมอบอํานาจให้ บคุ คลทําการซื ้อขายฯ แทนนิติบคุ คล พร้ อมค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ าน ของบุคคลผู้รับมอบอํานาจทําการซื ้อขายฯ แทนนิติ
12. แบบฟอร์ มการแสดงตน (KYC) บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้ องกับลูกค้ า (ตามจํานวนกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทุกราย)
พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้ าว/ใบอนุญาตการทํางาน ของผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลทุกราย

*** โปรดลงลายมือชื่อในเอกสารให้ ครบถ้ วนทุกแผ่น
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ใบคําขอเปิ ดบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ประเภทนิตบิ ุคคล

วันที่ ……………..……………

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะขอเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด และมีความประสงค์จะขอวงเงินซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัท
ของท่าน โดยข้ าพเจ้ าขอให้ ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ซึง่ ข้ าพเจ้ ารับรองและยืนยันต่อบริ ษัทของท่านว่าเป็ นความจริ งทุกประการ และหากภายหลังปรากฏว่ามี
การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลและรายละเอียดดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงจะแจ้ งให้ บริ ษัทของท่านทราบโดยทันที
ประเภทบัญชี และวงเงินที่ต้องการ






เงินสดหลักประกัน (Cash)
เงินสดเต็มจํานวน (Cash Balance)
เครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
อื่นๆ (ระบุ)…………..……..…………….

วงเงินที่ต้องการ ………………………………………. บาท
วงเงินที่ต้องการ ………………………………………. บาท
วงเงินที่ต้องการ ………………………………………. บาท
วงเงินที่ต้องการ ………………………………………. บาท

ช่องทางการส่งคําสัง่
ผู้แนะนําการเปิ ดบัญชี

 ผู้แนะนําผู้ลงทุน (Advisor)
 อินเตอร์ เน็ต (Internet)
 ติดต่อที่บริ ษัทฯ เอง
 ผู้แนะนําผู้ลงทุนติดต่อ
 Website
 ลูกค้ าของบริ ษัทฯ (ชื่อ-สกุล) ………………….…………….……………บัญชีเลขที่................................

1. ข้ อมูลของนิตบิ ุคคล
ชื่อนิติบคุ คล ภาษาไทย.…...………..…...……..............…………...............………….ภาษาอังกฤษ ……..................................………….……………………
ประเภทนิติบคุ คล  บริ ษัทจํากัด  บริ ษัทมหาชน  นิติบคุ คลตามกฎหมายเฉพาะ  มูลนิธิ  ห้ างหุ้นส่วน  อื่นๆ (ระบุ) ……..............……
ประเภทธุรกิจ ……………………………………….....................................… ประเทศที่จดทะเบียน  ประเทศไทย  ประเทศอื่น (ระบุ)..........................
วันที่จดทะเบียน ………………................ทุนจดทะเบียน.........................................บาท ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริ ษัทเลขที่ ….........………................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร …………..……….......................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม …………..………......................……..............…………
ที่ตงสถานประกอบกิ
ั้
จการ เลขที่ ………..….... หมู่ที่ ……..….. อาคาร/หมู่บ้าน ………………………………………............ชัน.……...
้
ห้ องเลขที่ ……………..
ซอย ………….………..………... ถนน…..….……………………… ตําบล/แขวง.……………..………..………......อําเภอ/เขต................................……………
จังหวัด ……………….………………….. รหัสไปรษณีย์ …...…………………โทรศัพท์ ..…………….………………… โทรสาร..............………………………..
เว็บไซด์บริ ษัท …………………………………..…….………....................……… E-mail …………………………………………………..…………….…………
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ …………………………………..………...................... ตําแหน่ง ……………………....…………. โทรศัพท์ ………….…….…......................
ชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) (ถ้ามี) ชื่อบุคคล...…………………..............................………..…... โทรศัพท์ ……………………..…….………..………….
ชื่อผู้บริ หารสูงสุด ชื่อ-สกุล......................................................สัญชาติ...............เลขที่บตั รประชาชน..................................สัดส่วนการถือหุ้น(ถ้ ามี)..............%
ข้ อมูลการถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นตังแต่
้ ร้ อยละ 25 ขึ ้นไป)
1. ชื่อ-สกุล.............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
2. ชื่อ-สกุล.............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
3. ชื่อ-สกุล.............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
4. ชื่อ-สกุล.............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามการเปิ ดบัญชี คือ
1. ชื่อ-สกุล..............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
2. ชื่อ-สกุล..............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
3. ชื่อ-สกุล.............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
4. ชื่อ-สกุล..............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
5. ชื่อ-สกุล..............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
6. ชื่อ-สกุล..............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)................%
เงื่อนไขการลงนาม………………….……………………………….……………………..........................…………………………………………………...………
ผู้รับมอบอํานาจในการติดต่อกับบริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แทนนิติบคุ คล ตามหนังสือมอบอํานาจ
1. ชื่อ-สกุล............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... ความสัมพันธ์...................................
2. ชื่อ-สกุล............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... ความสัมพันธ์...................................
3. ชื่อ-สกุล............................................................สัญชาติ..................เลขที่บตั รประชาชน...................................... ความสัมพันธ์...................................
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561
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2. การรั บจ่ ายเงินกับบริษัทฯ การรับเงินปั นผลและการรั บสิทธิอ่ นื ๆ จากบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เงื่อนไขการจ่ ายชําระค่ าซือ้ หลักทรัพย์
 หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ……………..……………………… สาขา ……………..…..……… ประเภทบัญชี ( ) Current A/C ( ) Saving A/C
เลขที่บญ
ั ชี ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………
 เช็ค (กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารตามแบบฟอร์ มแนบท้ าย)
เงื่อนไขการรั บชําระค่ าขายหลักทรัพย์
 ใช้ เลขบัญชีธนาคารเดียวกับการจ่ายชําระค่าซื ้อ
 ให้ บริ ษัทนําเงินเข้ าบัญชี ธนาคาร ……………..………………… สาขา ……………..……… ประเภทบัญชี ( ) Current A/C ( ) Saving A/C
เลขที่บญ
ั ชี ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………
 รับ-จ่าย ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 1. ข้อมูลของนิ ติบคุ คล ในส่วนของข้อมูลผูร้ บั ฝากทรัพย์ สิน (Custodian)
เงื่อนไขการรับเงินปั นผล และสิทธิอ่ นื ๆ จากบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 นําเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่ให้ ไว้ กบั บริ ษัท(ATS)
 นําเงินเข้ าบัญชีธนาคาร ……………..……… สาขา ………………… ประเภทบัญชี …………………… เลขที่บญ
ั ชี ……………..…………....…….
 ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามที่ระบุ
3. ข้ อมูลการเปิ ดบัญชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดบัญชี และทําธุรกรรม  เก็งกําไร  ลงทุน  อื่นๆ...................................................................................................
ลักษณะการลงทุน  ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป)  ระยะปานกลาง (6-12 เดือน)  ระยะสัน้ (<6 เดือน)
ประสบการณ์ลงทุนของกิจการ  ไม่เคยลงทุน  เคยลงทุน ระยะเวลา............ปี
1). บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ บริ การปั จจุบนั ...............................................................................วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ .............................................. บาท
2). บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ บริ การปั จจุบนั ...............................................................................วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ .............................................. บาท
4. ข้ อมูลแสดงตน (ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า)
บุคคลผู้ได้ รับประโยชน์ ท่แี ท้ จริง (หมายถึง นิ ติบคุ คล หรื อบุคคลธรรมดา ทีเ่ ป็ นเจ้าของบัญชีทีแ่ ท้จริ ง หรื อมี อํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกค้า หรื อบุคคลทีล่ ูกค้า
ทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อํานาจควบคุมนิ ติบคุ คลหรื อบุคคลทีม่ ี การตกลงกันทางกฎหมาย)
ชื่อ-สกุล ……………….…………...……. เลขที่บตั รประชาชน ………………............. ความสัมพันธ์ ………...........…...…สัดส่วนการถือหุ้น (ถ้ ามี)..............%
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน ……………………………………………………………………………………….………….…..…… โทรศัพท์………………................
มีความเกี่ยวข้ องกับนักการเมือง  ไม่มี  มี ระบุ.......................................................................................................................................................
กิจการเกี่ยวข้ อง หรื อมีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงิน หรื อให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย (ทังใน
้ หรื อต่างประเทศ) หรื อไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) ……………………........................................………….....................................................……………………....……....
กิจการเกี่ยวข้ อง หรื อมีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง หรื อมีความสัมพันธ์ทางการเมือง (ทังใน
้ หรื อต่างประเทศ) หรื อไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) ……………………........................................………….....................................................……………………....……....
กิจการมีประวัติการกระทําความผิดกฎหมายฟอกเงิน ภายใน 3 ปี ย้ อนหลังนับจากวันที่ขอเปิ ดบัญชีนี ้หรื อไม่
 ไม่เคย  เคยกระทําผิดในฐานข้ อหา (โปรดระบุ)……………………......................................................…………..................................................
……………………........................................…………..............................................…………………………………………………..……………....……....
กิจการมีแหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรื อจัดตังในเขตดิ
้
นแดนหรื อประเทศที่ไม่มีมาตรการ ไม่ได้ ประยุกต์ใช้ ข้อแนะนําของ Financial Action Force on Money
Laundering (FATF) หรื อให้ ความร่วมมือในการกําหนดมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อไม่
 ไม่ใช่  ใช่ (โปรดระบุ) ……………………........................................…………......................................................……………………....……....
กิจการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจหรื อเกี่ยวข้ องกับธุรกิจดังต่อไปนี ้ หรื อไม่  ไม่มี  มี ระบุ
 ค้ าขายอัญมณี ทองคํา และเครื่ องประดับ และโลหะที่มีคา่
 รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 ค้ าของเก่าตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมกาขายทอดตลาดและค้ าของเก่า  ให้ บริ การโอนและรับโอนมูลค่าเงินทังภายในและข้
้
าประเทศ
 สถานคาสิโน หรื อบ่อนการพนัน
 สถานบันเทิงตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การ
 โรงงานผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์
 ธุรกิจนําเที่ยว บริ ษัททัวร์
 องค์กรไม่แสวงหากําไร/องค์กรการกุศล
 ตัวแทนหรื อบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้ ก้ ยู ืมเงินนอก
 นายหน้ าจัดหางาน ที่เกี่ยวข้ องกับการรับคนเข้ ามาทํางานจากต่างประเทศ หรื อส่งคนไปทํางานต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561
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5. แบบแสดงตน การเป็ นบุคคลอเมริกัน หรือเกี่ยวข้ องกับบุคคลอเมริกัน ตามข้ อกําหนดของ FATCA
ส่ วนที่ 1 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่ท่านมีกับบริษัท
บุคคลอเมริกัน
. ลูกค้ าเป็ นคอร์ ปอเรชัน่ หรื อห้ างหุ้นส่วนอเมริ กนั ใช่หรื อไม่
โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นคอร์ ปอเรชัน่ /ห้างหุน้ ส่วน หรื อนิ ติบคุ คลอื น่ ๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ
หรื อ District of Columbia หรื อได้รบั การปฏิ บตั ิ เช่นนิ ติบคุ คลท้องถิ่ นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอืน่ ใดของกฎหมายภาษี อากรสหรัฐ
เพือ่ วัตถุประสงค์ของคําถามนี ้ โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าถูกจัดตัง้ ขึ้นในมากกว่าหนึ่งประเทศ หรื อหนึ่งในนัน้ คือสหรัฐอย่างสมบูรณ์
ตามกฎหมาย
. ลูกค้ าเป็ นกองมรดกที่มีรายได้ ซงึ่ อยู่ภายใต้ การจัดเก็บภาษีเงินได้ ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คํานึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ใช่หรื อไม่
หมายเหตุ – สถานะของกองมรดกทีเ่ ป็ นบุคคลอเมริ กนั หรื อไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั ขึ้นอยู่กบั ข้อเท็จจริ งและสภาวะแวดล้อมทีเ่ กี ่ยวข้อง
ทัง้ หมด ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองมรดกหรื อตัวแทนจัดการกองมรดกทีเ่ ป็ นพลเมื องอเมริ กนั หรื อผูม้ ี ถิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐ ตลอดจน
ขอบเขตอํานาจและกําหนดเวลาในการเป็ นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ
. ลูกค้ าเป็ นกองทรัสต์ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้หรื อไม่
(ก) (1) ศาลในสหรัฐมีเขตอํานาจในการกํากับดูแลการบริ หารจัดการของกองทรัสต์ในเบื ้องต้ น และ
(2) บุคคลที่เป็ นบุคคลอเมริ กนั รายหนึง่ หรื อหลายรายมีอํานาจในการควบคุมการตัดสินใจทังหมดในเรื
้
่ องสําคัญของกองทรัสต์ หรื อ
(ข) เป็ นกองทรัสต์ที่ได้ เลือกที่จะให้ ได้ รับการปฏิบตั ิเช่นบุคคลอเมริ กนั เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี เงินได้ ของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ เป็ นบุคคลอเมริกัน (หากท่านทําเครื ่องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ ม W-8BEN พร้อมทัง้ ส่งเอกสารประกอบ)
ลูกค้ าเป็ นองค์กร/นิติบคุ คลที่มีบคุ คลอเมริ กนั มีสดั ส่วนความเป็ นเจ้ าของอย่างมีนยั ยะสําคัญ ใช่หรื อไม่
- โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นคอร์ ปอเรชัน่ ทีม่ ีบคุ คลอเมริ กนั รายหนึ่งหรื อหลายราย ซึ่งแต่ละรายเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ในคอร์ ปอเรชัน่ นัน้ ไม่
ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของหุน้ ทัง้ หมด ไม่ว่าในแง่ของสิ ทธิ ออกเสียงหรื อมูลค่าหุน้ การถื อหุน้ ไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม จะถูกพิ จารณาว่าเป็ นการถื อหุน้ ตามสัดส่วนโดยผูถ้ ื อหุน้ หุน้ ส่วน ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ หรื อบุคคลอื น่ ทีไ่ ด้รบั การปฏิ บตั ิ เสมื อน
เจ้าของของคอร์ ปอเรชัน่ หรื อกองทรัสต์
- โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นห้างหุน้ ส่วนทีม่ ีบคุ คลอเมริ กนั รายหนึ่งหรื อหลายรายเป็ นผูล้ งทุนหรื อมี ส่วนแบ่งกํ าไรในห้างหุน้ ส่วนนัน้
ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของทุนหรื อกําไรทัง้ หมด ทัง้ นี ้ หากคอร์ ปอเรชัน่ ห้างหุน้ ส่วน หรื อกองทรัสต์เป็ นผูล้ งทุน
หรื อมีส่วนแบ่งกําไรในห้างหุน้ ส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม จะถูกพิ จารณาว่าเป็ นการมี หรื อถื อตามสัดส่วนโดยผูถ้ ื อหุน้ หุน้ ส่วน ผู้
ก่อตัง้ ทรัสต์ หรื อบุคคลอื น่ ทีไ่ ด้รบั การปฏิ บตั ิ เสมือนเจ้าของคอร์ ปอเรชัน่ ห้างหุน้ ส่วน หรื อกองทรัสต์นนั้
- โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็ นกองทรัสต์ และมี บคุ คลอเมริ กนั รายหนึ่งได้รบั การปฏิ บตั ิ เสมื อนเจ้าของในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
กองทรัสต์นนั้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี เงิ นได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรื อมี บคุ คลอเมริ กนั รายหนึ่งหรื อหลายรายมี ส่วนได้
ผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทงั้ หมดของกองทรัสต์นนั้ ทัง้ นี ้ ผูร้ บั ผลประโยชน์จาก
กองทรัสต์ทีก่ ํ าหนดให้ทรัสต์มีดลุ ยพิ นิจในการตัดสิ นใจ จะถูกพิ จารณาว่ามี สดั ส่วนการรับผลประโยชน์เกิ นกว่าร้อยละ 10 ของ
ผลประโยชน์ทงั้ หมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของสกุลเงิ นหรื อทรัพย์ สินอื น่ ๆ ทีไ่ ด้จดั สรรให้แก่ผูร้ บั ประโยชน์จากกองทรัสต์ซึ่งทรัสตีมี
ดุลยพิ นิจในการตัดสิ นใจ ในระหว่างปี ปฏิ ทินทีผ่ ่านมามี จํานวนเกิ นกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์ทงั้ หมดในปี นนั้ ๆ
และหากคอร์ ปอเรชัน่ ห้างหุน้ ส่วน หรื อกองทรัสต์เป็ นผูม้ ี กรรมสิ ทธิ์ หรื อได้รบั ผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมจะ
ถูกพิ จารณาว่าเป็ นการมี หรื อถือตามสัดส่วนโดยผูถ้ ือหุน้ หุน้ ส่วน ผูก้ ่อนตัง้ ทรัสต์ หรื อบุคคลใดทีไ่ ด้รบั การปฏิ บตั ิ เสมื อนเจ้าของใน
คอร์ ปอเรชัน่ หรื อกองทรัสต์นนั้

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ส่ วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ท่ ไี ม่ มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน
ลูกค้ ายืนยันว่า ข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริ ง และครบถ้ วนสมบูรณ์ ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ใช่บคุ คลอเมริ กนั ลูกค้ าตกลงที่จะแจ้ งให้ บริ ษัททราบทันที หาก (ก) มีการเปลี่ยนแปลง
สถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้ าภายใต้ กฎหมายภาษี อากรของสหรัฐ (ข) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (ไม่วา่ ในแง่สิทธิออกเสียงหรื อมูลค่า) และ/หรื อ
สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) หรื อสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริ กนั ในลูกค้ า ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า การไม่แจ้ งให้ บริ ษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้ า หรื อการนําส่งข้ อมูลอันเป็ นเท็จ
ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้ า หรื อการไม่แจ้ งให้ บริ ษัททราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
(ไม่วา่ ในแง่สิทธิออกเสียงหรื อมูลค่า) และ/หรื อ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) หรื อสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริ กนั ในลูกค้ า ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
จะมีผลให้ บริ ษัทมีดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะใช้ สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ า ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หากลูกค้ ามีสถานะเป็ นบุคคลอเมริ กนั และ
ข้ อมูลที่ให้ ตามแบบฟอร์ มนี ้ หรื อตามแบบฟอร์ ม W-9 เป็ นข้ อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ บริ ษัทมีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะใช้ สิทธิบอก
เลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ า ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน
ส่ วนที่ 3 การยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลและการหักบัญชี
ภายใต้ ของเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ข้ อตกลงใดๆ ระหว่างบริ ษัทและหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ลูกค้ าตกลงให้ ความยินยอม และ
ตกลงที่จะไม่เพิกถอนการให้ ความยินยอมดังกล่าวแก่บริ ษัท ในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของลุกค้ าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษี
อากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้ อมูลดังกล่าว ได้ แก่ ชื่อลูกค้ า ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เลขที่บญ
ั ชี จํานวนเงินหรื อมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝาก
ถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทินที่ผา่ นมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรื อ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยูก่ บั บริ ษัท
รวมทังจํ
้ านวนรายได้ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้ องขอโดยหน่วยงานทางภาษี อากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้ วย
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้ า และ/หรื อ เงินที่ลกู ค้ าอาจมีหรื อมีสิทธิได้ รับจากบริษัท ในจํานวนที่กําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ
ซึง่ รวมถึง IRS ด้ วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรื อ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริ ษัท และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวนัน้
หากไม่มีการดําเนินการหักเงินจากบัญชี และ/หรื อ เงินที่ลกู ค้ าอาจมีหรื อมีสิทธิได้ รับจากบริ ษัท ตามข้ อ 2 ข้ างต้ น บริษัทจําเป็ นต้ องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลุกค้ า ไม่วา่
ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนตามที่บริ ษัทเห็นสมควรโดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริ ษัท ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่กรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ มนี ้ ไม่แจ้ งเพื่อ
ปรับปรุงข้ อมูลตามที่ได้ ให้ ไว้ ตามแบบฟอร์ มนี ้ หรื อในกรณีที่ลกุ ค้ าให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์ มนี ้
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561
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6. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ มีการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อให้ ทราบว่าตนเองเหมาะสมกับการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด และสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่สอดคล้ องกับความต้ องการลงทุนของตนเองอย่างแท้ จริ ง ขอให้ ท่านโปรดเลือกคําตอบที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งที่สดุ สําหรับคําถามต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนของนิตบิ ุคคล
1.นิติบคุ คลนี ้เปิ ดดําเนินการมาแล้ วกี่ปี

คะแนนตามหมายเลขข้ อที่เลือก
คะแนน
1. น้ อยกว่า 2 ปี
2. 2-5 ปี
3. มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
4. มากกว่า 10 ปี
2.ความรู้ความเข้ าใจด้ านการลงทุนของผู้มีอํานาจหน้ าที่
1. ไม่ร้ ูเลย
2. น้ อย
รับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจลงทุนของนิติบคุ คล
3. ปานกลาง
4. ดี
3.ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายถึง หน่วยลงทุน 1. ไม่มี
2. น้ อยกว่า 1 ปี
หรื อหุ้นกู้ หรื อหุ้น หรื อพันธบัตรรัฐบาล หรื อตราสาอนุพนั ธ์ 3. 1 - 5 ปี
4. มากกว่า 5 ปี
4.ระยะเวลาทีท่านคาดว่าจะไม่จําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุน
1. น้ อยกว่า 1 ปี
2. ตังแต่
้ 1 – 3 ปี
ในส่วนนี ้
3. ตังแต่
้ 3 – 7 ปี
4. มากกว่า 7 ปี
5.ท่านต้ องการรายได้ จากการลงทุนส่วนนี ้เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่าย
1. ต้ องการมากที่สดุ
2. ต้ องการมาก
ประจําหรื อไม่
3. ต้ องการเพียงเล็กน้ อย
4. ไม่มีความต้ องการ
6.สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี ้ทังหมด
้
เทียบกับทรัพย์สินของ
1. มากกว่าร้ อยละ 60
2. มากกว่าร้ อยละ 30-60
นิติบคุ คล
3. ร้ อยละ 10 - 30
4. น้ อยกว่าร้ อยละ 10
7.ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
1. ไม่สามารถต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เลย แม้ ว่าจะมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงขึ ้นบ้ าง
2. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เล็กน้ อย เพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงขึ ้นบ้ าง
3. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้ นได้ เพื่อมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงขึ ้น
4. อยากได้ ผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น โดยไม่มีข้อจํากัดในการลงทุน
8.การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ ผลตอบ
1. น้ อยที่สดุ โดยเน้ นการลงทุนที่สร้ างกระแสรายได้ ประจํา และให้ ความปลอดภัยใน
แทนสูงในระยะยาวแต่มีความเสี่ยงที่จะทําให้ ขาดทุน
การลงทุนสูงสุด แม้ วา่ จะได้ รับผลตอบแทนในระดับที่ตํ่าสุด
ได้ มากขึ ้นเช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการ
2. รับได้ ในระดับหนึง่ โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้ บ้าง
ลงทุนได้ ในระดับใด
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นในระยะยาว
3. ปานกลางโดยสามารถรับความเสี่ยงได้ พอสมควร เพื่อสร้ างโอกาสในการได้ รับ
4. มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงให้ ได้ สงู สุดเพื่อสร้ างโอกาสในการได้ รับผลตอบแทน
ที่สงู สุดในระยะยาว
9.ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้ นความปลอดภัยของเงิน
1. เงินต้ นสําหรับการลงทุนต้ องปลอดภัย แม้ วา่ จะได้ รับตอบแทนตํ่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ
ลงทุนจะให้ ผลตอบแทนในระดับที่ตํ่ากว่าเงินเฟ้อ ซึง่ อาจ
2. รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจาก
จะทําให้ อํานาจในการซื ้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมาย
การลงทุนให้ สงู กว่าอัตราเงินเฟ้อ
ในการลงทุนของท่าน
3. เน้ นสร้ างผลตอบแทนให้ สงู กว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึง่ โดยสามารถรับความเสี่ยง
ได้ เต็มที่
4. ต้ องการให้ ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สดุ โดยสามารถรับความเสี่ยง
ได้ เต็มที่
10.ท่านคิดว่า นิติบคุ คลจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุน
1. น้ อยที่สดุ
2. ร้ อยละ 5 - 10
ณ ขณะใดขณะหนึง่ ได้ มากน้ อยเพียงใด
3. มากกว่า ร้ อยละ 10 - 20
4. มากกว่าร้ อยละ 20
คะแนนรวม (คํานวณจากผลรวมของตัวเลขแต่ละข้ อที่ท่านเลือก) ข้ อ 1 ถึง 10

ส่ วนที่ 2 คําถามเพื่อเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติม
11.หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ประสบความสําเร็ จ ท่าจะได้ รับผลตอบแทนในอัตราที่สงู มาก แต่หากการลงทุนล้ มเหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทุน
ทังหมด
้
และอาจต้ องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้ เพียงใด
 ไม่ได้
 ได้ บ้าง
 ได้
12.นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ เพียงใด
 ไม่ได้
 ได้ บ้าง
 ได้
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แบบสอบถามเพื่อประเมินรู ปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้ า
◆ลูกค้ ายินยอมให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน

Suitability Test ของลูกค้ าและลูกค้ ารับทราบว่าได้ ทําแบบสอบถาม
นี ้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ ของตนเอง
◆ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ าประเมินจากข้ อมูลที่ลก
ู ค้ าแจ้ งแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลักทรัพย์เท่านัน้ ทังนี
้ ้ มิได้ การแสดงว่าบริ ษัทหลักทรัพย์ยอมรับถึง
ความถูกต้ องแท้ จริ งความครบถ้ วนหรื อความน่าเชื่อถือของข้ อมูลของลูกค้ าที่ลกู ค้ าได้ แจ้ งและผลการประเมินดังกล่าว
◆เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลักทรัพย์ทําการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ าและได้ แจ้ งให้ ลก
ู ค้ าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของ
ลูกค้ า ถือว่าลูกค้ ารับทราบถึงการประเมินของตนเอง (ซึง่ ประมวลผลจากข้ อมูลที่ลกู ค้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท)และลูกค้ ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุน
ของตน
◆ลูกค้ าควรศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน ( รวมทัง้ คําเตือน เกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผู้ที่
สามารถให้ คําแนะนําการลงทุนแก่ลกู ค้ าได้ ) ให้ รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพย์ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตราสารหรื อการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง แล้ วจึงตัดสินใจลงทุน ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรื อตราสาร
ที่ได้ รับจากตัวแทนของบริ ษัทหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) เป็ นเพียงข้ อมูลส่วนหนึง่ เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้ าเท่านัน้
◆การลงทุนขึ ้นอยูก
่ บั การตัดสินใจของลูกค้ าเอง ซึง่ ไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้ าและอาจมิได้ เป็ นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้ รับตามแบบ
ประเมินนี ้ รวมทัง้ ลูกค้ ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลกู ค้ าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สงู กว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผล
ประเมินถือว่าลูกค้ าตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนันเอง
้
ลูกค้ ายอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของลูกค้ าอาจไม่เป็ นไปตามผลประเมินและอาจไม่
แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้
◆บริ ษัทหลักทรัพย์ ผู้บริ หาร รวมทังพนั
้ กงาน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาระหรื อหน้ าที่ตอ่ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนของ
ลูกค้ า
◆บริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไข ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ า ผลประเมินและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใดแบบประเมินการดําเนินการที่เกี่ยวข้ องและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมีไว้ เพื่อบริ หารเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้
ซึง่ ลูกค้ าได้ อ่านคํา
เตือนข้ างต้ นและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องแล้ วลูกค้ าได้ เข้ าใจและตกลงตามคําเตือนหรื ข้อตกลงที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่เรี ยบร้ อย ทังนี
้ ้ การที่ลกู ค้ าให้ ข้อมูลที่เป็ นความจริ งถูกต้ อง
เป็ นปั จจุบนั และครบถ้ วนตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้ บริ การหรื อการให้ คําแนะนําที่ลกู ค้ าแต่ละรายจะได้ รับจากบริ ษัทฯ
ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

คะแนน

ระดับความเสี่ยง

สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี ้
ตราสาร การลงทุน
เงินฝากและตรา ภาครัฐ มีอายุ ภาค
ทุน
ทางเลือก
สารหนี ้ระยะสัน้ มากกว่า 1 ปี เอกชน
> 60% < 20% < 10% < 5 %

<15 คะแนน

ตํ่า

15–21 คะแนน

ปานกลาง
ค่อนข้ างตํ่า

< 20%

< 70%

< 20%

< 10%

22–29 คะแนน

ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง

< 10%

< 60%

< 30%

< 10%

30–36 คะแนน

สูง

< 10%

< 40%

< 40%

< 20%

≥37 คะแนน

สูงมาก

< 5%

< 30%

> 60%

< 30%

ตราสารที่สามารถลงทุนได้
ตราสารหนี ้ / ตราสารทุนเล็กน้ อย / หน่วย
ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
ตราสารหนี ้/ตราสารทุนบางส่วน /ตราสาร
อนุพนั ธ์เล็กน้ อย/หน่วยลงทุนที่มีระดับความ
เสี่ยง 1- 4
ตราสารหนี ้/ตราสารทุนบางส่วน / ตราสาร
อนุพนั ธ์เล็กน้ อย / หน่วยลงทุนที่มีระดับความ
เสี่ยง 1- 5
ตราสารหนี ้ / ตราสารทุนปานกลาง / ตราสาร
อนุพนั ธ์บางส่วน / หน่วยลงทุนที่มีระดับความ
เสี่ยง 1- 7
ตราสารหนี ้/ตราสารทุนค่อนข้ างมาก /ตราสาร
อนุพนั ธ์บางส่วน /หน่วยลงทุนที่มีระดับความ
เสี่ยง 1- 8

รวมถึง สินค้ าโภคภัณฑ์ สัญญาซื ้อล่วงหน้ า
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ผลการประเมิน การทําแบบทดสอบ Suitability Test และตัวอย่างคําแนะนําเรื่ องการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation )
คะแนน
เสี่ยงตํ่า <15

ระดับความ
เสี่ยง

ประเภทหน่วยลงทุน

1

กองทุนรวมตลาดเงินที่
ลงทุนเฉพาะในประเทศ

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้ างตํ่า
ตังแต่
้ 15-21

2
3
4

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
กองทุนรวมตราสารหนี ้

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ตังแต่
้ 22-29
เสี่ยงสูง
ตังแต่
้ 30-36

5

กองทุนรวมผสม

6
7

กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

เสี่ยงสูงมาก
ตังแต่
้ 37 ขึ ้นไป

8

กองทุนที่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินทางเลือก

ประเภทนักลงทุน
แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ยงตํ่า
หมายความว่า ท่านต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝาก
เงินธนาคารเล็กน้ อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมี
วัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสันๆ
้
แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และ
ค่อนข้ างตํ่า หมายความว่า ท่านเป็ นผู้ลงทุนที่รับความ
เสี่ยงได้ น้อย เน้ นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้
สมํ่าเสมอจากการลงทุน
แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลาง และ
ค่อนข้ างสูง หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการ
ลงทุนที่ลดลงเป็ นครัง้ คราวได้
แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง หมายความว่า
ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสูง รับความผันผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวัง
การเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว
แสดงว่าท่านเป็ นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก
หมายความว่า ท่านต้ องการได้ รับโอกาสที่จะได้ รับ
ผลตอบแทนสูง แม้ จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการ
ขาดทุนได้ ในระดับสูงพอควร

ระดับความเสี่ยงและ
ประเภท ตราสารที่สามารถ
ลงทุนได้
ตราสารหนี ้
ตราสารทุนได้ เพียงเล็กน้ อย
ตราสารหนี ้
ตราสารทุนได้ บางส่วน
ตราสารหนี ้
ตราสารทุนได้ ปานกลาง
ตราสารหนี ้
ตราสารทุนได้ คอ่ นข้ างมาก
ตราสารอนุพนั ธ์ได้ บางส่วน
ตราสารหนี ้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพนั ธ์ได้ บางส่วน

โดยการลงนามในเอกสารนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองและยืนยันว่าข้ อมูลรายละเอียดข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ และรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
หรื อข้ อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด หน่วยราชการ หรื อของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องดีแล้ ว โดยยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เคร่ งครัด และในการนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ ากับ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดอนุพนั ธ์
สํานักหักบัญชีฯ และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ในส่วนของการทําแบบประเมิน (Suitability Test) นัน้ ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียด และรับทราบและยอมรับผลคะแนนในการจัดประเภทนักลงทุนของข้ าพเจ้ าว่า
เหมาะที่จะลงทุนในตราสารประเภทใด และขอยืนยันในการรับความเสี่ยงได้ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนหรื อทําธุรกรรมในตราสารที่มีระดับคะแนนที่มีความเสี่ยงสูง
กว่าผลคะแนนที่ข้าพเจ้ าประเมินไว้ ในเบื ้องต้ น รวมถึงได้ รับการอธิบายและชี ้แจงจากเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับกลไกการซื ้อขาย ความเสี่ยงหรื อผลประโยชน์
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ ตัวแปรอ้ างอิง

ลงชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล (พร้ อมตราประทับ)
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล

ประทับตราบริ ษัท

1.. ……………………..………………………………………………………(ลูกค้ า)
(………..…………………………………………..…………………….……)

2. .. ……………………..…………………………………………….………(ลูกค้ า)
(………..…………………………………………..…………………………)

ลงชื่อ ………………………………………………............................................ ผู้แนะนําการลงทุน
(………..……………………………………………..………………………)
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KYC/CDD Checklist
สําหรั บผู้แนะนําการลงทุน (ทําเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อความที่เหมาะสม)
1. ลูกค้ าได้ กรอกรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีข้างต้ นครบถ้ วนหรื อไม่
- ชื่อบุคคลธรรมดาที่ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง
- ประเภทหรื อลักษณะการประกอบธุรกิจ
- สถานที่ประกอบกิจการ และที่ติดต่อปั จจุบนั
- วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม
- ประสบการณ์ในการทําธุรกรรม
- ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา นับแต่วนั ที่เปิ ดบัญชี
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนามการเปิ ดบัญชี
- บุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจให้ ดําเนินการแทนลูกค้ า
- ผู้ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 25 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่บริ ษัทเชื่อว่าเป็ นกลุ่มเดียวกัน)
2. กรณีลกู ค้ าไม่กรอกรายละเอียดข้ างต้ นตามข้ อ 1. ท่านได้ ดําเนินการอย่างไร
สอบถามลูกค้ า
ตรวจสอบข้ อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ระบุ.................................................................................
พิจารณาจากโครงสร้ างผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดาที่ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง คือ...................................................................................................................
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา นับแต่วนั ที่เปิ ดบัญชี....................................................
ผู้ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 25 ได้ แก่...........................................................................................................................................
หมายเหตุ การระบุถึงบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ทีแ่ ท้จริ ง ให้พิจารณาจากโครงสร้างการบริ หารจัดการองค์ ความเป็ นเจ้าของ
องค์กร การถือหุน้ /ระดับการรับผลประโยชน์ในองค์กร การมีอํานาจครอบงํากิ จการขององค์กร (หมายถึงบุคคลทีม่ ิ ได้อยู่ในสถานะทีม่ ี
อํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกิ จการ แต่ในทางปฏิ บตั ิ เป็ นผูม้ ี อํานาจในการกําหนดทิ ศทางหรื อนโยบายการดําเนิ นงานของ
กิ จการ) หากผูถ้ ือหุน้ สูงสุดเป็ นนิ ติบคุ คลให้พิจารณาการถือหุน้ ในทอดต่อๆไปด้วย จนถึงผูถ้ ื อหุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
ข้ อมูลที่จาํ เป็ นต้ องตรวจสอบ หรือสอบถาม (กรณีลูกค้ าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง : กลุ่ม 3)
3. ท่านได้ ตรวจสอบ หรื อสอบถามข้ อมูลลูกค้ าเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้หรื อไม่
- ลูกค้ ามีความเกี่ยวข้ องกับนักการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) กรุณาระบุ............................................................................
- ลูกค้ ามีสญ
ั ชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรื อจัดตังในเขตดิ
้
นแดน/ประเทศ NCCTs หรื อ
Countries subject to monitoring ถ้ าตอบใช่ ระบุรายละเอียด.........................................................................................
- ลูกค้ าประกอบธุรกิจอยู่ในกลุม่ ที่มีความเสี่ยงสูง ถ้ าตอบใช่ ระบุรายละเอียด.......................................................................
หมายเหตุ ลูกค้าหมายรวมถึงผูร้ บั ประโยชน์ทีแ่ ท้จริ ง ผูม้ ีอํานาจควบคุม และผูร้ บั มอบอํานาจ
- แหล่งที่มาของทรัพย์สิน การประกอบธุรกิจ
กู้ยืม มรดก
การลงทุนอื่นๆ...................................................
.......................................................................................มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ........................................บาท
4. ท่านมีการ identify และ verify ลูกค้ าเพิ่มเติม โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้หรื อไม่
- ขอหลักฐานหรื อเอกสารอื่น ที่สามารถยืนยันความมีตวั ตนและทื่อยู่ถาวรของลูกค้ าได้
- สอบถามข้ อมูลจากแหล่งอ้ างอิงที่เชื่อถือได้
- ขอสําเนา photo ID ของผู้รับประโยชน์ที่แท้ จริ ง
- การไปพบหน้ าลูกค้ า ผู้รับผลประโยชน์ทื่แท้ จริ งหรื อผู้มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรม และผูรับมอบอํานาจให้ กระทําการแทน
- ขอข้ อมูล เอกสารเกี่ยวกับแหลงที่มาของเงิน
ความเห็นผู้แนะนําการลงทุน…………………………………………….…………..
............................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................... วันที่..................................................

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ความเห็นผู้ตรวจสอบข้ อมูลและเอกสาร..……………..………….
......................................................................................................
ลงชื่อ............................................... วันที่....................................

สําหรั บฝ่ ายบริหารความเสี่ยง (ทําเครื่องหมาย  หน้ าข้ อความที่เหมาะสม)
5. ท่านได้ ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี ้ ว่าอยู่ในรายชื่อ ML/FT Sanction lists and PEPs lists หรื อไม่
- ลูกค้ าที่เปิ ดบัญชี
- บุคคลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง
- ผู้รับมอบอํานาจในการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้ า
- กรรมการผู้ลงนามในเอกสารการเปิ ดบัญชี
6. ลูกค้ าเคยถูกบริ ษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยต่อ ปปง. หรื อไม่ ถ้ าตอบใช่โปรดระบุ....................................................
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง.....……………………………………..
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................... วันที่.................................................

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ความเห็นผู้มีอาํ นาจอนุมัต.ิ .…………………………….…………..
.....................................................................................................
.....................................................................................................
ลงชื่อ............................................... วันที่...................................
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สัญญาแต่ งตัง้ ตัวแทน และ/หรื อ นายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

สถานที่ทําสัญญา

วันที่.......................................................................
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
87/2 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซนั่ เพลส
ชัน้ 8, 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สัญญาฉบับนี ้ทําขึ ้นระหว่าง .............................................................................................................................................................................................
ซึง่ ต่อไปสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “ลูกค้ า” ฝ่ ายหนึง่ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “บริ ษัท” อีกฝ่ ายหนึง่
โดยที่ลกู ค้ าประสงค์ให้ บริ ษัททําการเป็ นตัวแทนนายหน้ าในการซื ้อ และ/หรื อ ขายหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ าและบริ ษัทจึงตกลงทําสัญญากันมีข้อความต่อไปนี ้
ข้ อ 1. คําจํากัดความ
“หลักทรัพย์” ให้ หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นปั นผล หน่วยลงทุนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้หรื อ หุ้นบุริมสิทธิ หรื อหน่วยลงทุน พันธบัตร
ตัว๋ เงินคลัง ตัว๋ เงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็ นการทัว่ ไปรวมตลอดถึงใบตอบรับการโอนหุ้น ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงสิทธิสญ
ั ญา หรื อตราสาร
แห่งสิทธิอื่นใด ในลักษณะทํานองเดียวกันนี ้ และตราสารอื่นใดที่สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนดรวมทังสั
้ ญญาและตราสาร
อื่น ๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
“ตลาดหลักทรัพย์” ให้ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้ า และ/หรื อ
แหล่งกลางในการซื ้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” ให้ หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อ บุคคล นิติบคุ คลหรื อองค์กรอื่นใดซึง่ เป็ นสถานที่อนั เป็ น
ศูนย์กลางในการให้ บริ การรับฝากและถอนหลักทรัพย์รวมทังบริ
้ การที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์
“ลูกค้ า” ให้ หมายความรวมถึง บุคคลที่ลกู ค้ ามอบหมายโดยชัดแจ้ งหรื อปริ ยายให้ มีอํานาจกระทําการใด ๆ ตามสัญญานี ้แทนลูกค้ า
“ซื ้อ” ให้ หมายความรวมถึง การจองซื ้อหลักทรัพย์
“ก.ล.ต.” ให้ หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 2. ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบอํ
้
านาจให้ บริ ษัททําการเป็ นตัวแทนนายหน้ า และบริ ษัทตกลงรับทําการและรับมอบอํานาจเป็ นตัวแทนนายหน้ าในการซื ้อ และ/
หรื อ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าทังในและนอกตลาดหลั
้
กทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า โดยลูกค้ าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่านายหน้ าให้ แก่บริ ษัทตามวิธีการกําหนด
ไว้ ในสัญญานี ้ และตามหลักเกณฑ์และอัตราที่บริ ษัทกําหนด ภายใต้ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังค่
้ าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใดอัน
เนื่องจากการซื ้อ และ/หรื อ ขายหลักทรัพย์นนทั
ั ้ งนี
้ ้นับแต่วนั ทําสัญญานี ้เป็ นต้ นไปอย่างไรก็ตามบริ ษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม และ/
หรื อ ค่านายหน้ าดังกล่าวได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า
ในการแต่งตังและมอบอํ
้
านาจดังกล่าว หากลูกค้ ามิได้ ทําหนังสือมอบอํานาจขึ ้นไว้ ตามแบบที่บริ ษัทกําหนดไว้ ต่างหาก ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้เป็ นหนังสือ
มอบอํานาจให้ บริ ษัทเป็ นตัวแทน และ/หรื อ นายหน้ าของลูกค้ าในการซื ้อ และ/หรื อ ขายหลักทรัพย์ด้วย
ข้ อ 3. คูส่ ญ
ั ญาเข้ าใจและตกลงยอมรับกันว่า การซื ้อขายหลักทรัพย์นนั ้ เป็ นการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อขายหลักทรัพย์ตาม ชื่อ ประเภท ชนิด จํานวน และราคาที่
ต้ องการซื ้อ และ/หรื อ ขายเท่านัน้ ไม่ได้ เจาะจงจะเป็ นการซื ้อจากหรื อขายให้ แก่ผ้ ใู ดเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์จะมีลกั ษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อ
บริ ษัทต้ องรับหรื อส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ผู้ขาย หรื อลูกค้ าก็ให้ ใช้ หลักทรัพย์ที่มี ชื่อ ประเภท ชนิดเดียวกัน และจํานวนเท่ากันแทนกันได้
ข้ อ 4. ในการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อ สัง่ ขายหลักทรัพย์ในกรณีทวั่ ๆ ไป ลูกค้ าจะต้ องติดต่อด้ วยตนเองกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายของบริ ษัท พร้ อมกับทํา
คําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ตามแบบที่บริ ษัทกําหนด และลงมือชื่อต่อหน้ าพนักงานนัน้
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่เข้ าใจว่าการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อ สัง่ ขายหลักทรัพย์นนั ้ ลูกค้ าอาจติดต่อผ่านทางเครื่ องมือสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์
โทรสาร ไปรษณีย์ หรื อวิธีการอื่น ๆ ตามที่มีออกใช้ ตอ่ ไปก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องติดต่อกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายของบริ ษัทและคําสัง่ ดังกล่าว จะถือว่า
เป็ นคําสัง่ โดยชอบของลูกค้ า เมื่อพนักงานได้ บนั ทึกคําสัง่ นันไว้
้ หรื อเมื่อพนักงานได้ รับทราบคําสัง่ นันโดยชั
้
ดเจนปราศจากข้ อสงสัยแล้ วหรื อลูกค้ าอาจติดต่อทาง
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) ก็ได้ และในการนี ้ลูกค้ าตกลงยอมรับ และผูกพันผลของคําสัง่ ดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้ าได้ ทําและลงลายมือชื่อในคําสัง่ นัน้
ด้ วยตนเองทุกประการ และลูกค้ าตกลงให้ สญ
ั ญาดังต่อไปนี ้
4.1 ในกรณีที่ลกู ค้ าจะเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ ยกเลิกคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ให้ คําสัง่ ไว้ ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ ยกเลิกคําสัง่ ก่อน
การซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะสําเร็ จ โดยจะต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทด้ วย
4.2 ลูกค้ าตกลงยินยอมรับ และผูกพันในการซื ้อขายด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ให้ มีขึ ้น และตามระเบียบและข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ในทุกกรณี และตกลงยินยอมรับและผูกพันผลของการซื ้อ และ/หรื อ ขายหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบในเอกสารยืนยันผลการซื ้อขายหลักทรัพย์
โดยลูกค้ าจะลงนามรับทราบ และยืนยันผลการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามรายการ และตามแบบที่บริ ษัทกําหนด ทังนี
้ ้ ไม่วา่ บริ ษัทซื ้อ และ/หรื อ ขาย
หลักทรัพย์
ได้ ครบถ้ วนตามจํานวนที่ลกู ค้ าสัง่ หรื อไม่ก็ตาม หากลูกค้ าไม่ปฏิบตั ิตามที่กล่าวให้ ถือว่าหลักฐานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นการถูกต้ อง และในกรณีที่มี
ข้ อโต้ แย้ ง ลูกค้ าจะแจ้ งให้ บริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
ข้ อ 5. ในกรณีที่ลกู ค้ าขอใช้ บริ การ และบริ ษัทตกลงให้ บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ลูกค้ าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขในการใช้ บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่บริ ษัทกําหนดขึ ้นทุกประการโดยลูกค้ าจะต้ องลงนามในสัญญาตาม
แบบและวิธีการที่บริ ษัทกําหนด
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5.1 รหัสประจําตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“PASSWORD”)
(1) ลูกค้ าตกลงที่จะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา รหัสประจําตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ของตนไว้ เป็ นความลับ และรวม
ตลอดถึงการดําเนินธุรกรรมใดๆที่กระทําผ่านทางระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หากมีผ้ ใู ดนํารหัสประจําตัวผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของลูกค้ าไปใช้ ในการดู
ข้ อมูล และ/หรื อส่งคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่วา่ กรณีใดๆ ลูกค้ าตกลงที่จะรับผิดชอบสําหรับการกระทําดังกล่าวเองทังสิ
้ ้น
(2) ลูกค้ าจะใช้ มาตรการในการรักษาความปลอดภัย เพื่อการเก็บรักษา รหัสประจําตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ไว้ เป็ น
ความลับและเพื่อป้องกันไม่ให้ บคุ คลอื่นนํารหัสประจําตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) ไปใช้
5.2 คําสัง่ และการยืนยัน
(1) คําสัง่ ใดๆของลูกค้ าจะมีผลต่อเมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับคําสัง่ นันแล้
้ ว และคําสัง่ ใดๆของลูกค้ าให้ มีผลใช้ บงั คับได้ จนกว่ามีการยกเลิกหรื อถูกแทนที่โดย
คําสัง่ อื่นในภายหลัง ทังนี
้ ้เว้ นแต่จะตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื่นลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบต่อผลทังปวงที
้
่อาจเกิดขึ ้นจากการที่บริ ษัทฯ ดําเนินการตามคําสัง่ ของลูกค้ า
บริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในทุกกรณีสําหรับความสูญเสียหรื อความเสียหายประการใดที่เกิดแก่ลกู ค้ า หรื อที่ลกู ค้ าก่อขึ ้นอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทฯ ดําเนินตาม
คําสัง่ ของลูกค้ า
(2) ลูกค้ าตกลงว่าบริ ษัทฯ ไม่จําเป็ นต้ องพิสจู น์หรื อตรวจสอบความถูกต้ องแท้ จริ งของคําสัง่ ลูกค้ าหรื อของบุคคลที่อ้างว่ากระทําการแทนลูกค้ าซึง่ ได้ ให้
ไว้ กบั บริ ษัทฯ ทังชอบที
้
่จะยึดถือและปฏิบตั ิตามคําสัง่ นัน้ ในเมื่อบริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบของความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับลูกค้ าอันเนื่องมาจากหรื อเกี่ยวกับ
การดังกล่าวนี ้
(3) ลูกค้ าอาจจะยกเลิกคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่สง่ ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) เข้ ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ได้ ถ้ าคําสัง่
เช่นว่านันยั
้ งไม่ได้ รับการยืนยันจากระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
(4) บริ ษัทฯ มีสิทธิจะยืนยันคําสัง่ ของลูกค้ าผ่านทางระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ หรื อตามวิธีการอื่นใด ที่บริ ษัทฯ เห็นสมควร
(5) บริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสัง่ ซื ้อตามคําสัง่ ซึง่ เกินกว่าวงเงินซื ้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า ซึง่ ลูกค้ าตกลงยอมรับการที่บริ ษัทฯ ไม่ดําเนินการ
สัง่ ซื ้อดังกล่าว โดยจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ จากบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้น
(6) ลูกค้ าตกลงสัง่ ขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เปิ ดไว้ กบั บริ ษัทฯ เท่านัน้
(7) ลูกค้ าเข้ าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการส่งคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) เข้ ามาในระบบ
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ เช่น การสูญหายของข้ อมูลระหว่างทาง การส่งข้ อมูลเป็ นไปอย่างล่าช้ า หรื อไม่สามารถส่งข้ อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครื อข่ายมี
ข้ อขัดข้ องไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติ และความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนของข้ อมูลที่ได้ รับเนื่องจากข้ อจํากัดในการใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) หากมี
ความเสียหายเกิดขึ ้นจากเหตุดงั กล่าว ลูกค้ าตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆจากทางบริ ษัท และยินดีรับความเสี่ยงนี ้ด้ วยตนเองทุกประการ
(8) ในการส่งคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองของลูกค้ าโดยผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) เข้ ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ นัน้
ลูกค้ ารับรองว่าลูกค้ าทราบถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในการส่งคําสัง่ ซื ้อขายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมและรับรองว่าจะไม่สง่ คําสัง่ ซื ้อขายที่ไม่เหมาะสม
ให้ ขดั กับระเบียบดังกล่าว หากลูกค้ าฝ่ าฝื นลูกค้ ายินยอมเป็ นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าปรับในกรณีตลาดหลักทรัพย์เรี ยกค่าปรับ และยินยอมรับผิดจ่ายค่าเสียหายอื่นใด
จากกรณีดงั กล่าวทังสิ
้ ้น และบริ ษัทฯ มีสิทธิไล่เบี ้ยค่าปรับและค่าเสียหายนี ้จากลูกค้ าได้ ถึงแม้ ลกู ค้ าได้ ปิดบัญชีไปแล้ ว
(9) หากมีการตักเตือนจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการส่งคําสัง่ ซื ้อขายไม่เหมาะสมของลูกค้ าหรื อไม่วา่ กรณีใดๆหากบริ ษัทฯ เห็นสมควร บริ ษัทฯ มี
สิทธิระงับมิให้ ลกู ค้ าส่งคําสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านทางระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรื อระงับการให้ บริ การโดยสิ ้นเชิงต่อลูกค้ า
ทังนี
้ ้ลูกค้ า
ยินยอมที่จะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆจากบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้น
5.3 การเปิ ดเผยความเสี่ยง
(1) ลูกค้ ารับรองว่าลูกค้ าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) เข้ ามาใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบดังกล่าว และลูกค้ าทราบว่า
การที่บริ ษัทฯ รับเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบดังกล่าวมิได้ เป็ นการรับรองหรื อรับประกันว่าบริ ษัทฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรื อภัยต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ ้นได้
(2) ลูกค้ ายอมรับว่า บริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรื อความเสียหายที่ลกู ค้ าได้ รับ หากความสูญเสีย และ/หรื อความเสียหาย
ดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภยั พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้ วง สงคราม การเข้ าควบคุมโดยอํานาจรัฐ และข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ
เครื อข่ายการสื่อสาร หรื อความล่าช้ าอันเกิดจากเครื อข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรื อเครื อข่ายการสื่อสารของบริ ษัทฯ
อุปกรณ์เครื่ องใช้ ขดั ข้ อง
กระแสไฟฟ้าขัดข้ อง การปิ ดตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศหรื อตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาดหลักทรัพย์) หรื อตลาดอื่น หรื อเหตุสดุ วิสยั ที่มีผลต่อการดําเนินการ
ของบริ ษัทฯ แต่ทงนี
ั ้ ้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้ องไม่ได้ เกิดขึ ้นจากความจงใจหรื อความประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
บรรดาข้ อมูล และข่าวสารต่างๆ ซึง่ บริ ษัทจัดให้ ลกู ค้ าในระบบอินเทอร์ เน็ตนัน้ บริ ษัทได้ จสั ง่ ทําตามหลักวิชาการและเป็ นเพียงข้ อเสนอแนะเท่านัน้ และ
้
บริ ษัทมิได้ ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้ วนสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าว บริ ษัทจึงไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณีใด ๆ ต่อการที่ลกู ค้ าได้ นําข้ อมูล และข่าวสารนันไป
ใช้ และเกิดความเสียหาย
ข้ อ 6. ในกรณีที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อ และ/หรื อ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้ ายืนยันและยอมรับว่าบริ ษัทไม่มีความผูกพันในอันที่จะต้ องรับคําสัง่ ซื ้อ และ/หรื อ ขายหลักทรัพย์ของ
ลูกค้ าเสมอไป หากบริ ษัทเห็นสมคาร โดยไม่จําต้ องชี ้แจงแสดงเหตุแก่ลกู ค้ าแต่ประการใด และรวมทังไม่
้ มีความรับผิดชอบอย่างใด ในกรณีที่บริ ษัทซื ้อ และ/หรื อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ได้ หรื อได้ ไม่ครบถ้ วนตามจํานวนที่ลกู ค้ าสัง่ นัน้
การสัง่ ซื ้อ และ/หรื อ ขายหลักทรัพย์ไม่วา่ ครัง้ ใด รายการใด เป็ นการตัดสินใจของลูกค้ าโดยลําพังทังสิ
้ ้น ข่าวสารข้ อมูล หรื อคําแนะนําใดๆ เกี่ยวกับการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะโดยบริ ษัทเอง หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่คนใดของบริ ษัทไม่เป็ นการผูกพันบริ ษัท และไม่มีผลให้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
ข้ อ 7. ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ บริ ษัทยินยอมให้ ลกู ค้ าซื ้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริ ษัทตามสัญญานี ้ ภายในวงเงินตามที่บริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิและตามวิธี
การคิดคํานวณวงเงินของบริ ษัท และลูกค้ าตกลงยอมรับว่าบริ ษัทมีสิทธิที่จะกําหนดวงเงิน ตลอดจนเงื่อนไขใดๆ สําหรับลูกค้ าเพื่อใช้ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ทังหมด
้
และ/หรื อสําหรับหลักทรัพย์หนึง่ ในแต่ละวันได้ ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร โดยเพียงแต่แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบก่อนทําการซื ้อขายหลักทรัพย์นนๆ
ั้
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561
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ทังนี
้ ้ลูกค้ าตกลงยอมรับด้ วยว่าบริ ษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทมีสิทธิที่จะไม่ดําเนินการสัง่ ซื ้อตามคําสัง่ ซึง่ เกินกว่าวงเงินซื ้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า
ซึง่ ลูกค้ าตกลงยอมรับการที่บริ ษัทไม่ดําเนินการสัง่ ซื ้อ
ดังกล่าวโดยจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายอย่างใดๆ จากบริ ษัททังสิ
้ ้น
ข้ อ 8. ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทนําหลักทรัพย์ที่บริ ษัทซื ้อให้ แก่ลกู ค้ า และ/หรื อ หลักทรัพย์ที่ลกู ค้ าได้ วางไว้ กบั บริ ษัทหรื อส่งมอบให้ แก่บริ ษัทฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจโอนหลักทรัพย์นนไว้
ั ้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อชื่อของบริ ษัทได้
หากลูกค้ าประสงค์จะขอถอนหลักทรัพย์ที่ได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามวรรคก่อน ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ บริ ษัททราบเพื่อให้ บริ ษัทยื่น
คําขอถอนหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้ าที่บริ ษัทได้ นําฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ ทกุ ประการ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบตั ิในการรับฝากหลักทรัพย์ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด
ข้ อ 9. ลูกค้ าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ าส่งมอบให้ แก่บริ ษัท ลูกค้ าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ อย่างสมบูรณ์ หลักทรัพย์ดงั กล่าวมิได้ จํานําไว้ กบั
บุคคลใดๆ ไม่ได้ ถกู อ้ างเป็ นหลักประกันอย่างใดไว้ ตอ่ บุคคลใดๆ ไม่ได้ ตกลงขายให้ แก่บคุ คลใดๆ ไม่มีภาระผูกพันใดๆ และหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที่
แท้ จริ งหากปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ ทําให้ บริ ษัทในฐานะตัวแทน และ/หรื อ นายหน้ า ไม่อาจโอนขายหลักทรัพย์หรื อส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ลูกค้ า
ยินยอมชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่บริ ษัทจนครบถ้ วนในทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท
ข้ อ 10. หากลูกค้ าไม่ชําระค่าซื ้อหลักทรัพย์ และ/หรื อค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่านายหน้ า และ/หรื อค่าภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใด และ/หรื อค่าเสียหาย
รวมทังหนี
้ ้สิ ้นใดๆที่เกิดขึ ้นเนื่องจากสัญญานี ้ลูกค้ ายินยอมที่จะชําระดอกเบี ้ยให้ แก่บริ ษัทในอัตราสูงสุดที่บริ ษัทประกาศกําหนดภายใต้ ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ องอัตราดอกเบี ้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้ จากผู้ก้ ยู ืมซึง่ ในขณะทําสัญญานี ้เท่ากับร้ อยละ_____ต่อปี แต่ตอ่ ไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่บริ ษัทจะประกาศ
กําหนดเป็ นคราวๆไปซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “อัตราสูงสุด” นับแต่วนั ที่ผิดนัดชําระหนี ้จนกว่าลูกค้ าจะชําระเสร็ จสิ ้น
ข้ อ 11. ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ ถือว่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ตามคําสัง่ ของลูกค้ านัน้ บริ ษัทมีอํานาจที่จะซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์จากที่บริ ษัทถืออยู่ และ/หรื อในฐานะ
ที่บริ ษัทเป็ นตัวแทน และ/หรื อนายหน้ าของผู้อื่นในเวลาเดียวกันได้
ข้ อ 12. ลูกค้ ารับทราบหลักเกณฑ์การซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์วา่ ราคาที่เสนอในการซื ้อขายหลักทรัพย์ทกุ ราคา เป็ นราคาที่รวมทังเงิ
้ นปั นผล โบนัส
ส่วนแบ่งกําไร ดอกผล สิทธิในการซื ้อหุ้นใหม่ หรื อสิทธิอื่นอันพึงมี เนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์จะให้ หรื อให้ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
ด้ วยเว้ นแต่ตลาดหลักทรัพย์จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น
ลูกค้ ารับทราบและยอมรับผูกพันว่าจะไม่เรี ยกร้ องเอาเงินปั นผล โบนัส ส่วนแบ่งกําไร ดอกผลสิทธิในการจองซื ้อหุ้นใหม่หรื อสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากการ
ถือหลักทรัพย์ที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์จะให้ หรื อให้ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จากผู้ออกหลักทรัพย์หากการโอนหลักทรัพย์นนมิ
ั ้ ได้ จดทะเบียนสําหรับ
หลักทรัพย์นนๆทั
ั ้ นเวลาก่อนปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผล โบนัส ส่วนแบ่งกําไร ดอกผลหรื อสิทธิเช่นว่านัน้
ข้ อ13. ในการดําเนินการใดๆตามที่ระบุในสัญญานี ้ ลูกค้ าขอมอบอํานาจให้ บริ ษัทมีอํานาจกระทําการใดๆดังต่อไปนี ้แทนลูกค้ าได้ ด้วย
13.1 ซื ้อ ขาย โอน รับโอน ตลอดจนจองซื ้อหลักทรัพย์ทกุ ชนิดทุกประเภทที่ซื ้อขายกันทังในและนอกตลาดหลั
้
กทรัพย์ตามจํานวนและราคาที่ลกู ค้ าได้ ทํา
คําสัง่ ไปยังบริ ษัทตามแบบที่บริ ษัทกําหนด และ/หรื อตามสิทธิที่ลกู ค้ าพึงมีพงึ ได้ รับตลอดจนรับมอบหมายหรื อส่งมอบการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว
13.2
ให้ บริ ษัทยืมหรื อให้ บคุ คลอื่นยืมหลักทรัพย์ของลูกค้ าซึง่ บริ ษัทได้ ซื ้อหรื อถือครอบครองไว้ แทนลูกค้ าเมื่อบริ ษัทเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้ งให้ ลกู ค้ า
ทราบก่อน
13.3 ชําระค่าซื ้อหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่านายหน้ า และ/หรื อค่าภาษี อากร และ/หรื ออากรแสตมป์ และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดๆ ทังปวงที
้
่
เกี่ยวกับการซื ้อขายหรื อจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์เรี ยกร้ องทวงถามและรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ รวมทังเงิ
้ นปั นผล โบนัส ส่วนแบ่งกําไร ดอกเบี ้ย ดอกผล สิทธิ
ั ้ ้ ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทมี
ในการจองซื ้อหุ้นใหม่หรื อสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากถือหลักทรัพย์ที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์จะให้ หรื อให้ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทงนี
อํานาจชําระเงินดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทเองได้ ด้วย
13.4 นําเงินค่าขายหลักทรัพย์และ/หรื อ ดอกผลของหลักทรัพย์ตามข้ อ 13.3 ไปชําระหนี ้ของลูกค้ าและ/หรื อ นําหลักทรัพย์ที่ซื ้อมาหรื อที่รับโอนมาตาม
คําสัง่ ของลูกค้ า รวมทังหลั
้ กทรัพย์ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรื อทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้ าซึง่ ได้ ฝากไว้ ส่งมอบ หรื อมอบหมายให้ บริ ษัทถือครอบครองไว้
แทนลูกค้ า และ/หรื อดอกผลของหลักทรัพย์ดงั กล่าวไปเป็ นหลักประกันชําระหนี ้ โดยการจํานําหรื อวางเป็ นประกันการชําระหนี ้ทุกชนิดทุกประเภทที่ลกู ค้ ามีอยู่กบั
บริ ษัทหรื อหนี ้ของบริ ษัทที่มีตอ่ บุคคลภายนอก รวมทังให้
้ บริ ษัทเป็ นผู้ลงนามสลักหลังตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หลักทรัพย์ใดๆหรื อลงนามในหนังสือหรื อ
เอกสารใดๆเพื่อเป็ นการจํานํา หรื อวางประกัน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินใดๆแทนลูกค้ าด้ วย
13.5 จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ที่ซื ้อมา และ/หรื อที่รับโอนมา และ/หรื อที่ครอบครองไว้ แทนในฐานะตัวแทนของลูกค้ ารับเงินจากการดังกล่าวเพื่อนํามา
ชําระหนี ้ของลูกค้ าได้
13.6 ใช้ สิทธิจากหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นความครอบครองของบริ ษัทซึง่ กําหนดให้ สิทธิของลูกค้ าในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้ถือหลักทรัพย์ โดยการเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนลูกค้ าได้ ทกุ กรณี
13.7 รับโอนหลักทรัพย์หรื อสิทธิใดๆที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่บริ ษัทได้ ถือครอบครองไว้ แทนโดยใช้ ชื่อบริ ษัทแทนได้
13.8 แต่งตังและถอดถอนตั
้
วแทนช่วงเพื่อทําการใดๆตามที่รับมอบอํานาจโดยให้ ตวั แทนช่วงมีอํานาจเช่นเดียวกันกับบริ ษัทตามอํานาจที่กําหนดไว้ หนังสือนี ้
13.9 ทําการใดๆตามที่รับมอบอํานาจในนามของลูกค้ าทํากับบริ ษัทในนามของบริ ษัทเองหรือในฐานะเป็ นตัวแทนของบุคคลภายนอกได้ ด้วย
13.10 ทํา และ/หรื อลงนามในหนังสือหรื อเอกสารหรื อตราสารใดๆที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งการมอบอํานาจนี ้
13.11 ทําการอื่นใดบรรดาที่จําเป็ นหรื อสมควรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ รับมอบอํานาจไว้ ตามสัญญานี ้
13.12 ในกรณีที่ลกู ค้ าถึงแก่ความตาย หรื อตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ ลูกค้ ายอมให้ บริ ษัทมีสิทธิจดั การหรื อกระทําการใดๆ ได้ เพื่อ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า และ/หรื อของบริ ษัทในการนี ้ให้ บริ ษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้ ทนั ที เพื่อนําเงินมาชําระหนี ้ทังปวงที
้
่ลกู ค้ า
ยังค้ างชําระแก่บริ ษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561
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ข้ อ 14. ลูกค้ าตกลงวางประกันเพื่อเป็ นประกันการชําระราคาหลักทรัพย์และ/หรื อ เป็ นประกันการชําระหนี ้ตามสัญญานี ้ และ/หรื อ หนี ้อื่นใดของลูกค้ าที่มีอยู่กบั
บริ ษัทตามรายละเอียดดังนี ้
14.1 ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ ถือว่าหลักทรัพย์ที่ซื ้อมาทังหมดของลู
้
กค้ าเป็ นประกันการชําระหนี ้ตามสัญญานี ้ และ/หรื อ หนี ้อื่นใดที่ลกู ค้ ามีกบั บริ ษัทด้ วย
ั ้ วลูกค้ าตกลงให้ ถือว่าหลักทรัพย์ที่ได้ จากการจองซื ้อ
14.2 ในกรณีที่ลกู ค้ าได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ และได้ ชําระราคาจองซื ้อหลักทรัพย์นนแล้
ดังกล่าวเป็ นประกันการชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทด้ วยเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ซื ้อมาดังกล่าวในข้ อ 14.1
ข้ อ 15. ลูกค้ าตกลงมอบหมายให้ บริ ษัททําหน้ าที่ดแู ลเก็บรักษาเงิน และ/หรื อ หลักทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สินที่ลกู ค้ าได้ วางไว้ กบั บริ ษัทหรื อส่งมอบให้ แก่บริ ษัทไม่
้ ทธิประโยชน์ใดๆ ที่
ว่ากรณีใด และ/หรื อที่บริ ษัทได้ ซื ้อไว้ ตามคําสัง่ ของลูกค้ า และ/หรื อที่บริ ษัทได้ ซื ้อไว้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าตามข้ อตกลงในสัญญานี ้ รวมทังสิ
เกิดขึ ้นเนื่องจากเงิน และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในด้ านการเก็บรักษาและ/หรื อ เพื่อการซื ้อขายหรื อขายหรื อยืมหรื อให้ ยืม
หลักทรัพย์ และ/หรื อ เพื่อเป็ นการประกันซื ้อ หรื อขาย หรื อยืมหรื อให้ ยืมหลักทรัพย์ และ/หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยลูกค้ าตกลงผูกพันและให้ คํารับรองต่อบริ ษัท
ดังนี ้
15.1 ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทมีสิทธิยดึ หน่วงและ/หรื อ นําไปวางเป็ นประกันหรื อจํานําเป็ นประกันซึง่ บรรดาหลักทรัพย์ที่บริ ษัทได้ ซื ้อไว้ ตามคําสัง่ ของ
ลูกค้ า และ/หรื อ ที่บริ ษัทได้ ซื ้อไว้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าตามข้ อตกลงในสัญญานี ้ รวมตลอดไปถึงหลักทรัพย์ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรื อทรัพย์สินอื่น
ใดของลูกค้ าซึง่ ได้ ฝากไว้ กบั บริ ษัท หรื อได้ สง่ มอบ มอบหมายให้ บริ ษัทครอบครองดูแลด้ วยเหตุประการใดก็ตาม ไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันการชําระหนี ้บรรดาลูกค้ าที่
้
ญญา นี ้ และ/หรื อ หนี ้สินอื่นใดทุกชนิดทุกประเภท โดยไม่จํากัดว่าหลักทรัพย์ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารแห่งสิทธิหรื อทรัพย์สินดังกล่าว
มีอยู่กบั บริ ษัททังหมดตามสั
แล้ วแต่ละรายการจะเป็ นหลักประกันเฉพาะหนี ้สินอันเกิดจากซื ้อหลักทรัพย์รายนัน้ เท่านันแต่
้ อย่างใด รวมทังยิ
้ นยอมให้ บริ ษัทนําหลักทรัพย์ ตัว๋ สัญญาใช้ เงินตรา
สารแห่งสิทธิ หรื อทรัพย์สินดังกล่าวไปวางเป็ นประกันหรื อจํานําเป็ นประกันหนี ้ของลูกค้ า และ/หรื อบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกได้ ด้วย โดยบริ ษัทมีสิทธิที่ยดึ หน่วง
และ/หรื อ นําไปวางเป็ นประกันซึง่ หลักทรัพย์ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรื อทรัพย์สินดังกล่าวแล้ วไว้ จนกว่าจะได้ รับชําระหนี ้ครบถ้ วน
ในกรณีที่เป็ นการฝาก ส่งมอบ มอบหมายให้ ครอบครองดูแลหรื อยึดถือหลักทรัพย์ไว้ เป็ นประกันดังกล่าวลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทนําหลักทรัพย์เหล่านัน้
ไปฝากหรื อมอบหมายการครอบครองให้ แก่ผ้ อู ื่นตามที่ ก.ล.ต. กําหนดไว้ ได้ ด้วย ตามระเบียบปฎิบตั ิที่จะมีกําหนดไว้ เท่าที่บริ ษัทเห็นสมควร และแม้ วา่ บริ ษัทจะได้
นําหลักทรัพย์ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ฝากหรื อมอบหมายการครอบครองไว้ กบั บุคคลอื่นใดก็ตาม ให้ ถือว่าบริ ษัทยังมีสิทธิยดึ ถือหลักทรัพย์เหล่านันเป็
้ น
หลักประกันการชําระหนี ้ของลูกค้ าได้ ตอ่ ไป
15.2 ลูกค้ าตกลงและยอมรับว่า กรณีลกู ค้ ามอบหมายให้ บริ ษัททําหน้ าที่ดแู ลเก็บรักษาเงินของลูกค้ าบริ ษัทจะดําเนินการแยกเงินและ/หรื อทรัพย์สิน และ/
หรื อหลักทรัพย์ของลูกค้ าออกจากบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทอาจนําเงินของลูกค้ าไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้ าเองเฉพาะราย และ/หรื อ เพื่อลูกค้ ากับลูกค้ า
กับลูกค้ ารายอื่นที่ของบริ ษัทร่ วมกันได้ ไม่วา่ วิธีใดหรื อหลายวิธีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขหรื อวิธีการที่ทางการกําหนดดังต่อไปนี ้
(1) เงินสด เก็บรักษาไว้ เองในบัญชีแยกต่างหาก หรื อนําไปฝากกับธนาคารพาณิชย์หรื อลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ออกโดยบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัท
หลักทรัพย์ โดยให้ ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นการดําเนินการโดยบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ า หรื อตามวิธีอื่นใดที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทฯ ประกาศ
กําหนดหากบริ ษัทฯประสบปั ญหาทางการเงิน เงินของลูกค้ าที่ฝากไว้ ดงั กล่าวไม่อยู่ภายใต้ มาตรการให้ ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินและตามกฎหมายว่าด้ วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้ เองในลักษณะที่สามารถชี ้เฉพาะได้ วา่ เป็ นทรัพย์สินของลูกค้ าหรื อนําไปฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศ
ไทย) จํากัด หรื อที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและบริ ษัทฯ ประกาศกําหนด
(3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้ เองในลักษณะที่สามารถชี ้เฉพาะได้ ว่าเป็ นทรัพย์สินของลูกค้ า หรื อที่อื่นใดตามที่กฎระเบียบเกี่ยวข้ องและบริ ษัทฯประกาศ
กําหนด
ทังนี
้ ้การลงทุนในทรัพย์สินของลูกค้ าตาม (1) ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฝากเงิน และ/หรื อ ลงทุนกับผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมในลักษณะเป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
วิธีการรายการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ โดยบริ ษัทจะแจ้ งความสัมพันธ์ดงั กล่าวให้ กบั ลูกค้ าทราบ
และให้ ถือว่าผลประโยชน์ตา่ งๆ ที่บริ ษัทได้ รับจากการนําเงินของลูกค้ าไปลงทุน แสวงหาประโยชน์ดงั กล่าว ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ผลตอบแทน” ให้ ตกเป็ นของ
บริ ษัทโดยลูกค้ าจะได้ รับค่าตอบแทนสําหรับเงินของลูกค้ าตามที่จะกล่าวไว้ ในข้ อ 15.3
บริ ษัทฯ จะไม่เป็ นผู้ดําเนินการให้ ลกู ค้ าในกรณีที่จะให้ นําทรัพย์สินที่ได้ รับจากลูกค้ ารายใดรายหนึง่ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าอีกรายหนึง่ หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ นไปตามคําสัง่ ของลูกค้ าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังบริ ษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการใช้ ดลุ ยพินิจที่จะ
ดําเนินการตามความประสงค์นนของลู
ั้
กค้ าหรื อไม่ก็ได้ โดยไม่ถือเป็ นความผิดของบริ ษัทฯ
15.3 ลูกค้ าตกลงและยอมรับว่า กรณีที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ บริ ษัททําหน้ าที่ดแู ละเก็บรักษาเงินของลูกค้ า ลูกค้ าจะได้ รับค่าตอบแทนสําหรับเงินของลูกค้ า
จากยอดเงินคงเหลือสุทธิหลังจากคํานวณเงินค่าซื ้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่านายหน้ า และ/หรื อ ค่าภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใด
้ ้บริ ษัทมีสิทธิ
ในอัตราที่บริ ษัทกําหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ค่าตอบแทน” โดยคิดคํานวณเป็ นรายวัน ทังนี
กําหนดเวลาชําระค่าตอบแทนเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาชําระค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งลูกค้ าทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนจะต้ องไม่เกินกว่าผลตอบแทน โดยหากบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าค่าตอบแทนแล้ วลูกค้ าตกลงยินยอมที่จะรับค่าตอบแทนสําหรับ
เงินของลูกค้ าดังกล่าวข้ างต้ น ในจํานวนเท่ากับผลตอบแทนหักด้ วยค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าภาษี อากร และ/หรื อ ภาระค่าใช้ จ่ายอื่นใดแทนค่าตอบแทน
15.4 บริ ษัทมีสิทธิเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงินของลูกค้ า และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สินอื่นได้ ตามอัตราและวิธีการที่บริ ษัท
กําหนด โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยบริ ษัทมีสิทธิหกั ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากค่าตอบแทนตามข้ อ 15.3 ได้ ทนั ที โดยไม่
จําเป็ นต้ องขอความยินยอมจากลูกค้ าอีกแต่ประการใด
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีสิทธิแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรื อวิธีการในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยเพียงแต่แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า
ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561
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15.5 ลูกค้ ารับรองและยืนยันว่าก่อนทําสัญญานี ้บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบและเข้ าใจอย่างดีแล้ วเกี่ยวกับ
(1) วิธีปฏิบตั ิของลูกค้ าในการฝากหรื อถอนเงิน และ/หรื อ ทรัพย์สินอื่นของลูกค้ ากับหรื อจากบริ ษัทวิธีการของ บริ ษัทในการดูแลรักษาเงิน และ/หรื อ
หลักทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สินอื่นของลูกค้ าตลอดจนค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงิน และ/หรื อทรัพย์สิน และ/หรื อหลักทรัพย์ของลูกค้ า
(2) เงินของลูกค้ าจะไม่อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังนันกองทุ
้
นเพื่อ
การฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงไม่ประกัน การชําระคืนต้ นเงินและดอกเบี ้ยสําหรับเงินของลูกค้ าแต่ประการใด
15.6 บริ ษัทมีสิทธิดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับเงิน และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อทรัพย์สินอื่นของลูกค้ าตามที่จําเป็ นเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ ้น
เนื่องจากการเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์หรื อตราสารใดๆ จากผู้ออกหลักทรัพย์หรื อตราสารนันได้
้ ภายในเวลาอันสมควร
15.7 บริ ษัทจะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ าเป็ นรายเดือน เว้ นแต่ในเดือนใดลูกค้ าไม่มีธรุ กรรมซึง่ ก่อให้ เกิดความเคลื่อนไหวหรื อเปลี่ยนแปลงใน
ทรัพย์สินที่มอบหมายให้ บริ ษัททําหน้ าที่ดแู ลรักษาตามสัญญานี ้บริ ษัทมีสิทธิไม่จดั ส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ าให้ แก่ลกู ค้ าสําหรับเดือนนัน้ และในกรณีที่
ลูกค้ าไม่มีธรุ กรรมในลักษณะดังกล่าวติดต่อกันตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป บริ ษัทมีสิทธิที่จะจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ าให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นราย 6 เดือนแทน
ข้ อ 16. ลูกค้ าขอรับรองและยืนยันว่าลูกค้ ามีความรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับลักษณะ และความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์และ
นอกตลาดหลักทรัพย์เป็ นอย่างดีแล้ ว ลูกค้ าทราบดีว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อหลักประกันอันอาจมีผลให้ ลกู ค้ าขาดทุน
หรื อต้ องวางประกันเพิ่มเติมตามจํานวนที่บริ ษัท และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ก.ล.ต. กําหนดซึง่ รวมถึงลักษณะและรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทังเงื
้ ่อนไขที่วา่ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์นี ้ไม่อาจซื ้อขายได้ อีกหลังวันครบกําหนดอายุ และลูกค้ าทราบดีว่า
สามารถหาข้ อมูลเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ได้ จากตลาดหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้ออกหลักทรัพย์
นอกจากนี ้ลูกค้ าทราบดีว่าการลงทุนและการซื ้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มีความเสี่ยงในลักษณะต่างๆได้ แก่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ที่ใช้ เป็ นสินทรัพย์อ้างอิงซึง่ จะมีผลกระทบต่อราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์อาจจะไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เมื่อผู้ซื ้อประสงค์จะใช้ สิทธิ (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถขายใบสําคัญสิทธิอนุพนั ธ์
ได้ ในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดเกี่ยวกับอายุใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ซงึ่ ผู้ซื ้อไม่ได้ ใช้ สิทธิหรื อไม่ได้
ขายก่อนวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงสิทธิอนุพนั ธ์หมดอายุ (Expiry Risk) เป็ นต้ น โดยลูกค้ าจะพิจารณาลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบอย่างดีที่สดุ และยอมรับผลที่จะเกิดขึ ้นด้ วยตนเองทุกประการ
ข้ อ 17. ความรับผิดชอบและการเยียวยา
17.1 กรณีทรัพย์สินของลูกค้ าสูญหายหรื อสูญเสีย อันเนื่องจากการละเลยการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัท บริ ษัทฯจะรับผิดชอบทรัพย์สินของลูกค้ าเต็มจํานวน
ทังนี
้ ้ ความรับผิดชอบดังกล่าว บริ ษัทฯจะรับผิดชอบเฉพาะ ส่วนที่เกิดจากความประมาทหรื อละเลยปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯเท่านัน้
17.2 ลูกค้ าขอให้ คํารับรองด้ วยว่าจะไม่กระทําการด้ วยตนเองหรื องดเว้ นการกระทําหรื อยินยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทําการหรื อละเว้ นกระทําการใดๆ อันพึง่ กระทํา
เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่บริ ษัทได้ กระทําในฐานะตัวแทนหรื อนายหน้ าของลูกค้ า จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัท และ/หรื อกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างบริ ษัท และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดต้ องถูกปรับ รับโทษ รับผิด หรื อได้ รับความเสียหายตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการชําระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ และในเรื่ องอื่นใดที่
บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และในเรื่ องอื่นใดที่บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ
ระเบียบ คําสัง่ ซึง่ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง หน่วยงาน องค์กร หรื อคณะกรรมการของทางราชการ หรื อเอกชนผู้มีอํานาจอื่นใดได้ ประกาศหรื อกําหนดลูกค้ า
ยอมรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายนันให้
้ แกบริ ษัท และ/หรื อ หน่วยงาน องค์กร หรื อคณะกรรมการของทางราชการหรื อเอกชนผู้มีอํานาจอื่นใดดังกล่าวแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 18. เพื่อประโยชน์สําหรับการดําเนินการตามสัญญานี ้ ลูกค้ าตกลงมอบหมายให้ แก่บริ ษัทมีสิทธิที่จะจองซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์ ไม่วา่ กรณีมีการเพิ่มทุน ออก
หลักทรัพย์เพิ่มหรื อกรณีอื่นใดก็ตามอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่บริ ษัทได้ ถือครอบครองไว้ แทนลูกค้ าได้ ด้วย เมื่อบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ และลูกค้ ามีคําสัง่ เช่นว่า
นัน้ ทังนี
้ ้เว้ นแต่กรณีที่ลกู ค้ ามีหนี ้ค้ างชําระอยู่กบั บริ ษัท ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทใช้ สิทธิดงั กล่าวแทนลูกค้ าได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องได้ รับคําสัง่ จากลูกค้ าก็ได้ โดย
ลูกค้ าจะต้ องชําระเงินค่าหลักทรัพย์ ค่าบําเหน็จ ค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดเนื่องในการดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทภายในกําหนดเวลาที่บริ ษัท
กําหนด และให้ ใช้ บรรดาข้ อตกลงทังหลายตามสั
้
ญญานี ้ กับหลักทรัพย์ที่ได้ รับมาในกรณีนี ้ด้ วย และในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ชําระเงินในกรณีดงั กล่าว ให้ ถือลูกค้ าเป็ น
หนี ้บริ ษัทและต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่บริ ษัทตังแต่
้ วนั ครบรอบกําหนดจนกว่าจะชําระหนี ้เสร็ จสิ ้นในอัตราสูงสุด
้ ้ในกรณีที่ลกู ค้ าเป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้ าจะต้ องชําระหนี ้ทัง้
ข้ อ 19. สัญญานี ้มีผลผูกพันใช้ บงั คับได้ โดยตลอดไปจนกว่าฝ่ ายหนึง่ จะบอกเลิกสัญญา ทังนี
ปวงที่ยงั คงมีอยู่ หรื อค้ างชําระอยู่ตอ่ บริ ษัทพร้ อมทังดอกเบี
้
้ย(หากมี) และค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทจนเสร็ จสินครบถ้ วนก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ และในการบอกเลิกสัญญาลูกค้ าจะต้ องมีหนังสือบอกกล่าวให้ บริ ษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันด้ วย
้
่ยงั คงค้ างชําระอยู่และค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ให้ แก่
ข้ อ 20. เมื่อบริ ษัทเห็นสมควรบริ ษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี ้ได้ ทนั ที และลูกค้ าจะชําระหนี ้ทังปวงที
บริ ษัทภายในเวลาที่บริ ษัทกําหนดในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทภายในเวลาที่บริ ษัทกําหนดหรื อในกรณีที่ลกู ค้ าปฏิบตั ิผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ บริ ษัทมี
สิทธิคิดดอกเบี ้ยในอัตราสูงสุดตลอดไปจนกว่าลูกค้ าจะชําระเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิบริ ษัทในการบอกเลิกสัญญานี ้ได้ ทนั ที
ข้ อ 21. ในกรณีที่ข้อตกลงใดในสัญญานี ้ขัดต่อกฎหมายหรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ตามกฎหมายหรื อตามข้ อเท็จจริ งพฤติการณ์ใดๆหรื อตกเป็ นโมฆะโดยผลของกฎหมาย
ใดๆ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงให้ ข้อตกลงในสัญญาส่วนที่มีผลบังคับได้ ตามกฎหมายยังคงใช้ บงั คับต่อไป
ข้ อ 22. การที่บริ ษัทมิได้ ใช้ สิทธิอย่างหนึง่ อย่างใดไม่วา่ จะเป็ นการทวงถามการเรี ยกให้ ชําระหนี ้หรื อการกระทําอื่นใดที่บริ ษัทมีสิทธิที่จะกระทําตามสัญญานี ้และ
ไม่วา่ ในกรณีใดๆไม่ถือว่าเป้นการสละสิทธิของบริ ษัทในการที่จะใช้ สิทธิเช่นว่ามานันในทุ
้ กกรณี
ข้ อ 23. เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
23.1 ในกรณีที่บริ ษัทโอนสิทธิหน้ าที่ความรับผิด ผลประโยชน์ใดๆตามสัญญานี ้รวมทังหลั
้ กประกันใดๆที่ได้ ให้ ไว้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ แก่บคุ คลอื่นใด
23.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคําสัง่ ของหน่วยงานผู้มีอํานาจอื่นใดหรื อไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆก็ตามอันมีผลให้ สทิ ธิ หน้ าที่
ความรับผิด ผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี ้รวมทังหลั
้ กประกันใด ๆ ที่ได้ ให้ ไว้ ตกเป็ นของบุคคลอื่น บริ ษัทต้ องโอนสิทธิ หน้ าที่ ความรับผิด ผลประโยชน์ใด ๆ
รวมทังหลั
้ กประกันดังกล่าวให้ แก่บคุ คลใด ๆ และ/หรื อ บริ ษัทดําเนินการอย่างใดๆเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศคําสัง่ ดังกล่าว
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561
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ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทโอนสิทธิ หน้ าที่ ความรับผิด ผลประโยชน์ใดๆ รวมทังหลั
้ กประกันดังกล่าวได้ และยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้ อกําหนด
ของสัญญานี ้ และ/หรื อ ตามที่บริ ษัทได้ ดําเนินการดังกล่าวกับบริ ษัท และ/หรื อบุคคลใดๆ ดังกล่าวต่อไปทุกประการ โดยลูกค้ าจะไม่โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านการ
ดําเนินการใดๆดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิ
้ น ทังนี
้ ้โดยเพียงแต่แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ลกู ค้ าทราบเท่านัน้
ข้ อ 24. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรื อ หนังสือบอกกล่าวทังหลายที
้
่จะติดต่อหรื อส่งให้ ลกู ค้ านันให้
้ กระทําได้ ไม่วา่ จะเป็ นการแจ้ งทางโทรศัพท์ โทรเลข
โทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียนหรื อให้ คนนําไปส่งเอง และถ้ าหากบริ ษัทได้ ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลกู ค้ าระบุไว้ ในสัญญาข้ างต้ นนี ้ ให้
ถือว่าได้ แจ้ งหรื อส่งให้ แก่ลกู ค้ าโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้โดยไม่คํานึงว่าลูกค้ าจะได้ รับแจ้ งด้ วยตนเองหรื อไม่ก็ตามหรื อจะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ก็ตาม และแม้ หากบริ ษัทแจ้ ง
แก่ลกู ค้ าไม่ได้ หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ หรื อโทรสารเปลี่ยนไปหรื อเพราะตําบลและสถานที่ที่กล่าวนี ้เปลี่ยนแปลงไปหรื อถูกรื อ้ ถอนไป
โดยลูกค้ ามิได้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสารหรื อการรื อ้ ถอนนันเป็
้ นหนังสือต่อบริ ษัทก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาไม่พบตําบลสถานที่ที่
ระบุไว้ ข้างต้ นนันก็
้ ดี ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ รับทราบการติดต่อหรื อหนังสือติดต่อ และ/หรื อ คําบอกกล่าวหนังสือบอกกล่าวของบริ ษัทแล้ วโดยชอบ ลูกค้ าขอรับผิดชอบ
ต่อการกระทําของบริ ษัทที่ได้ ดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ รับมอบอํานาจทุกประการ
ข้ อ 25. ในการซื ้อหลักทรัพย์ ลูกค้ าตกลงชําระเงินค่าซื ้อหลักทรัพย์ที่สงั่ ให้ บริ ษัทซื ้อตามจํานวนหลักทรัพย์ที่ซื ้อได้ ในแต่ละคราวไม่วา่ จะมีการซื ้อครบถ้ วนตาม
จํานวนที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อหรื อไม่ก็ตามพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่านายหน้ า และ/หรื อค่าภาษีอากร และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดดังกล่าวในข้ อ 2. ให้ แก่บริ ษัท
ั ้ ซึง่ กําหนด
ภายในกําหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทจะกําหนด (ปั จจุบนั กําหนดให้ ชําระภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที่ซื ้อหลักทรัพย์นน)
เวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ ษัทจะประกาศกําหนดเป็ นคราว ๆ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ใน
กรณีที่ลกู ค้ าชําระค่าซื ้อหลักทรัพย์ด้วยเช็คให้ ถือว่าลูกค้ าชําระค่าซื ้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ในการซื ้อหลักทรัพย์ ให้ แก่ลกู ค้ า บริ ษัทอาจกําหนดให้ ลกู ค้ านําเงินสดมอบไว้ กบั บริ ษัทก่อนเวลาสัง่ ซื ้อหลักทรัพย์แต่ละรายการเป็ นบางรายการ และ/
หรื อ ทุกรายการตามอัตราและวิธีการที่บริ ษัทกําหนดก็ได้ สําหรับเงินส่วนที่เหลือ (หากมี) ซึง่ ลูกค้ าจะต้ องชําระให้ เสร็จสิ ้นครบจํานวนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในวรรคแรก
หากลูกค้ าไม่ชําระเงินภายในกําหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรก ให้ ถือว่าลูกค้ าเป็ นหนี ้บริ ษัท และต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่บริ ษัทในอัตราสูงสุดตามที่ระบุ
ในข้ อ 10 ตังแต่
้ วนั ครบกําหนดดังกล่าวจนกว่าลูกค้ าจะชําระหนี ้เสร็ จสิ ้น และลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทขายหลักทรัพย์นนในวั
ั ้ นทําการถัดจากวันที่ครบกําหนด
ดังกล่าวหรื อหลังจากนันตามแต่
้
บริ ษัทจะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบก่อน เพื่อนําเงินที่ได้ จากการขายหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่า
นายหน้ า และ/หรื อ ค่าภาษี อากร และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดดังกล่าวใน ข้ อ 2. มาชําระหนี ้ที่ค้างพร้ อมดอกเบี ้ย รวมทังค่
้ าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อ
หลักทรัพย์นนให้
ั ้ แก่บริ ษัทจนครบถ้ วนทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น เพราะหากเงินที่ได้ จากการขายดังกล่าวไม่พอชําระหนี ้ที่ค้าง ลูกค้ าตกลง
รับผิดชอบชดใช้ หนี ้ในส่วนที่ขาด รวมทังชํ
้ าระดอกเบี ้ยที่จะเกิดขึ ้นให้ แก่บริ ษัทจนครบถ้ วน
ข้ อ 26. ในการขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าจะต้ องส่งมอบหลักทรัพย์พร้ อมทังเอกสารหรื
้
อตราสารการโอนที่ทําและลงนามถูกต้ องเรี ยบร้ อย และเอกสารอื่น ๆ ที่จําเป็ น
และเกี่ยวข้ องให้ แก่บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนเวลาที่ลกู ค้ าจะสัง่ ให้ บริ ษัทขายหลักทรัพย์นนั ้ ในกรณีที่ลกู ค้ ามีคําสัง่ ให้ บริ ษัทขายหลักทรัพย์โดยยังมิได้ มีหลักทรัพย์ฝาก
ไว้ กบั บริ ษัท ลูกค้ าจะต้ องนําหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้ บริ ษัทขาย พร้ อมทังเอกสารต่
้
าง ๆ ดังกล่าวส่งมอบให้ แก่บริ ษัทภายในกําหนดเวลาตามที่ตลาดหลัก
ทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทจะกําหนด ซึง่ กําหนดเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทจะประกาศกําหนดเป็ นคราว ๆ โดยไม่จํา
เป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ าหลังจากนันบริ
้ ษัทจึงจะนําเงินค่าขายหลักทรัพย์นนหลั
ั ้ งจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่านายหน้ า และ/หรื อ ค่าภาษี อากร
และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดดังกล่าวในข้ อ 2. แล้ วมอบให้ แก่ลกู ค้ าภายในกําหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อ บริ ษัทกําหนด ซึง่ กําหนดเวลาดังกล่าว
อาจเปลี่ยน
แปลงได้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทจะประกาศกําหนดเป็ นคราว ๆ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า โดยจะจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมระบุเข้ า
บัญชีลกู ค้ าเท่านัน้ หรื อโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีลกู ค้ าเท่านัน้ หรื อโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของลูกค้ า หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
บริ ษัทกําหนด
หากลูกค้ าไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้ แก่บริ ษัทขายภายในกําหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อนลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวในวัน
ทําการถัดจากวันที่ครบกําหนด หรื อหลังจากนันตามแต่
้
บริ ษัทจะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบก่อน เพื่อส่งมอบแทนหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้ บริ ษัท
ขายดังกล่าว โดยลูกค้ ายินยอมชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นจากการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่บริ ษัททุกอย่างทุกประการ โดยให้ ถือว่าลูกค้ าเป็ นหนี ้บริ ษัทและ
ยินยอมชําระดอกเบี ้ยในหนี ้ดังกล่าวนับแต่บริ ษัทได้ รับความเสียหายจนกว่าจะได้ รับชําระหนี ้ทังหมดเสร็
้
จสิ ้น ทังนี
้ ้ในกรณีหลักทรัพย์ที่ซื ้อมาเพื่อส่งมอบแทน
ดังกล่าวได้ ซื ้อมาในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่บริ ษัทได้ ขายหลักทรัพย์นนตามคํ
ั้
าสัง่ ของลูกค้ า ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทยึดหน่วงจํานวนเงินที่เหลือไว้ ทงหมด
ั้
เพื่อ
ชําระค่าปรับ หรื อค่าเสียหายที่ลกู ค้ าจะต้ องชดใช้ ให้ แก่บริ ษัท แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิของบริ ษัทในการที่จะเรี ยกร้ องให้ ลกู ค้ าชดใช้ จํานวนเงินค่าปรับ หรื อค่า
เสียหายอื่นใดตามสัญญานี ้จนครบถ้ วนทุกประการ
ในกรณีที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ บริ ษัทขายหลักทรัพย์ที่ได้ มอบหมายให้ บริ ษัทซื ้อให้ โดยลูกค้ ายังมิได้ ชําระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์นนให้
ั ้ แก่บริ ษัท เมื่อบริ ษัทได้
ขายหลักทรัพย์ตามที่ได้ รับมอบหมายดังกล่าวแล้ วลูกค้ าจะต้ องชําระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวในข้ อ 25 ให้ แก่บริ ษัทจนครบถ้ วนก่อนแล้ ว บริ ษัทจึงจะส่ง
มอบค่าขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ นให้ แก่ลกู ค้ า ในกรณีเช่นนี ้ลูกค้ าจะใช้ วิธีหกั กลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 27. ภายในบังคับข้ อ 26. วรรคสุดท้ ายนี ้ ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทมีสิทธิหกั กลบลบหนี ้ทุกชนิดของลูกค้ าได้ จากเงิน สิทธิเรี ยกร้ อง หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์
สินอื่นใดของลูกค้ าที่บริ ษัทได้ ยดึ หรื อครอบครองไว้ เพื่อลูกค้ า ตลอดจนดอกผล หรื อเงินปั นผลของหลักทรัพย์นนั ้ ซึง่ รวมทังการนํ
้
าทรัพย์สินดังกล่าวออกขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ โดยการขายทอดตลาด และ/หรื อโดยการซื ้อขายกับบุคคลอื่นใด และ/หรื อที่จะมีตอ่ ไปในภายหน้ าได้ ไม่วา่ หนี ้นันจะถึ
้ งกําหนดชําระคืน
หรื อไม่ โดยไม่จําต้ องบอกกล่าวให้ ลกู ค้ าทราบก่อน
ข้ อ 28. เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ หรื อหลักเกณฑ์ที่กําหนด ของบริ ษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหัก
บัญชี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ลูกค้ าต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
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(1) ลูกค้ ายินยอมที่จะแจ้ งและ/หรื อจัดหาข้ อมูลดังต่อไปนี ้ พร้ อมทังจั
้ ดทําคําชี ้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่บริ ษัท ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้ องขอ
หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกําหนดแล้ วแต่กรณี
(ก) ข้ อมูลที่สามารถระบุความมีตวั ตนที่แท้ จริ งของลูกค้ า และ/หรื อ ผู้รับประโยชน์จากการซื ้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ าทุกรายทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในการซื ้อขายของลูกค้ า
(ค) ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื ้อขายของลูกค้ า
(ง) ในกรณีที่ลกู ค้ าเป็ นผู้ดําเนินการสัง่ ซื ้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรื อ หลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account) ลูกค้ ายินยอมที่จะแจ้ ง
จัดหาและจัดทําคําชี ้แจงเกี่ยวกับข้ อมูลตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนันทุ
้ กรายและทุกทอด ทังนี
้ ้ เฉพาะที่ลกู ค้ ารู้หรื อควรรู้เนื่องจากการเป็ นผู้ดําเนินการ
เช่นนัน้
(2) ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัท งดให้ บริ การเป็ นตัวแทน และ/หรื อ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน กับลูกค้ าเป็ นการชัว่ คราว ปิ ดบัญชีซื ้อขาย จํากัดการซื ้อ
ขาย และดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ การซื ้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ าได้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี หรื อสํานักงาน ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) การซื ้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ ามี หรื อน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในการซื ้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อทําให้ หรื อ
น่าจะทําให้ ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
(ข) ลูกค้ ามีพฤติกรรมการซื ้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรื อ อาจฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ค) ลูกค้ าไม่ดําเนินการแจ้ ง จัดหาข้ อมูล หรื อจัดทําคําชี ้แจงตาม (1) หรื อให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื ออาจก่อให้ เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ
ข้ อ 29. ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่ได้ ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซงึ่ ได้ เปิ ดไว้ กบั บริ ษัทฯ และไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบัญชีเป็ นระยะเวลาตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป หรื อ
ตามระยะเวลาที่บริ ษัทฯ ประกาศกําหนด บริ ษัทสามารถดําเนินการปิ ดบัญชีของลูกค้ าได้ ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ กบั บริ ษัทฯ มีสิทธินําเงินสดของลูกค้ าในบัญชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญานี ้มาหักชําระค่ารักษาบัญชีให้ แก่บริ ษัทฯ ในอัตราที่บริ ษัทฯ ประกาศกําหนด โดยบริ ษัทฯ ไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบหรื อไม่
ต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าอีกแต่อย่างใด และลูกค้ าตกลงจะไม่ยกข้ อต่อสู้ใด ๆ ขึ ้นต่อสู้กบั บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและปิ ด
บัญชีของลูกค้ าทังหมดกั
้
บบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี ้ได้ ตามที่บริ ษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าก่อน ซึง่ บริ ษัทฯ จะ
ทําการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ลกู ค้ าทราบ และลูกค้ าตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่ งครัด
สัญญานี ้ให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับและการตีความของกฎหมายไทยและคูส่ ญ
ั ญาตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี ้ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีคือ
ศาลที่มีเขตอํานาจในประเทศไทย ทังนี
้ ้บริ ษัทมีสิทธิที่จะดําเนินคดีกบั ลูกค้ าต่อศาลอื่นใดที่เขตอํานาจเหนือลูกค้ าและ/หรื อทรัพย์สินของลูกค้ า
ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาฉบับนี ้ ระหว่างบริ ษัทฯกับลูกค้ า ลูกค้ ามีสิทธิยื่นคําขอร้ องต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. เพื่อขอให้ มีการชี ้ขาดข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องประกาศกําหนด
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายต่างได้ อ่านแล้ วเข้ าใจข้ อความแห่งสัญญาโดยตลอดเห็นเป็ นการถูกต้ องตามเจตนาทุกประการจึงได้ ลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตรา
สําคัญไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้ น

x…………………………………………………….....ลูกค้ า
(
ประทับตราบริ ษัท

)

x…………………………………………………….....บริ ษัท
(

)

x…………………………………………………….....พยาน
(

)

x…………………………………………………….....พยาน/ผู้แนะนําการลงทุน
(

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561

)

หน้ า 15 ถึง 20

ตัวอย่ างลายเซ็นกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล (พร้ อมตราประทับ) Signature Card
ชื่อ / Name________________________________________________________________ .

ประทับตราบริ ษัท

โทรศัพท์ / Phone .

.

ที่อยู่ / Address______________________________________________________________________________________________________ .
ข้ าพเจ้ า / ผู้ใดผู้หนึง่ / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นในหนังสือนี ้ เป็ นผู้มีอํานาจลงนามในการทํานิติกรรมสัญญา และเอกสารทุก
ประการ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and
signature(s) appeared below.
ชื่อ / Name

ตรวจสอบโดย .

ตัวอย่างลายเซ็น / Signature

.

วันที่ .

ตัวอย่ างลายเซ็นกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล (พร้ อมตราประทับ) Signature Card
ชื่อ / Name________________________________________________________________ .

.

ประทับตราบริ ษัท

โทรศัพท์ / Phone .

.

ที่อยู่ / Address______________________________________________________________________________________________________ .
ข้ าพเจ้ า / ผู้ใดผู้หนึง่ / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นในหนังสือนี ้ เป็ นผู้มีอํานาจลงนามในการทํานิติกรรมสัญญา และเอกสารทุก
ประการ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and
signature(s) appeared below.
ชื่อ / Name

ตรวจสอบโดย .
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561

ตัวอย่างลายเซ็น / Signature

.

วันที่ .

.
หน้ า 16 ถึง 20

หนังสือมอบอํานาจ
วันที่.

.

โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า .
. อายุ.
ปี สัญชาติ .
.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน
.
เลขที่.
. หมู่ที่.
.ตรอก/ซอย.
ถนน.
ตําบล/แขวง.
.อําเภอ/เขต.
จังหวัด.
ขอมอบอํานาจให้ .
. อายุ.
ปี สัญชาติ.
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ านเลขที่.
หมู่ที่.
. ตรอก/ซอย.
. ถนน.
.ตําบล/แขวง.
. อําเภอ/เขต.
.จังหวัด.
..
เป็ นตัวแทนผู้รับมอบอํานาจของข้ าพเจ้ า โดยให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมีอํานาจดําเนินการติดต่อกับบริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพื่อดําเนินการแทนข้ าพเจ้ าใน
หัวข้ อที่ข้าพเจ้ าต้ องการมอบอํานาจ ดังนี ้ (โปรดทําเครื่ องหมาย  หน้ าหัวข้ อที่ต้องการมอบอํานาจ และทําเครื่ องหมาย  หน้ าหัวข้ อที่ไม่ต้องการมอบอํานาจ)
 สัง่ ซื ้อ สัง่ ขายหลักทรัพย์ใดๆ ทุกชนิดและทุกประเภท โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยหรื อราคาแห่งหลักทรัพย์
 สัง่ โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ใดๆ ทุกชนิดและทุกประเภท โดยไม่จํากัดจํานวนหน่วยหรื อราคาแห่งหลักทรัพย์ และสัง่ ถอนเงินโอนเงิน จากบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ า ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อ ทําเช็คสัง่ จ่ายในนามของข้ าพเจ้ าเท่านัน้
 ลงนามในใบยืนยันการซื ้อขายหลักทรัพย์ ใบแจ้ งการซื ้อหลักทรัพย์ ใบแจ้ งการขายหลักทรัพย์ รายงานการขาย รายงานการซื ้อ ใบรับฝากใบหุ้น ใบ
ส่งมอบหลักทรัพย์ หนังสือรับสภาพหนี ้ รับรองยอดหนี ้ และรายงานสถานการณ์ซื ้อขายหลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ า และหรื อลงนามในใบรับเช็ค ตามแบบที่บริ ษัทได้
กําหนดขึ ้น หนังสือขอให้ วางหลักประกันเพิ่ม และหนังสือแจ้ งผลการบังคับขายหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงบรรดาหนังสือเอกสารหรื อตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ดําเนินกิจการใดๆ ทังปวงที
้
่ข้าพเจ้ าในฐานะที่เป็ นลูกค้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ จะพึงต้ องการกระทําตามกฎระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อตามระเบียบที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบอํานาจได้ กระทําไปภายในขอบอํานาจที่ได้ มอบหมายไว้ ในหนังสือนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการกระทําของข้ าพเจ้ าและผูกพันข้ าพเจ้ าทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน

ลงชื่อ.

(ติดอากรแสตมป 30 บาท)

(

.ผู้มอบอํานาจ
)

(

.ผู้รับมอบอํานาจ
)

(

.พยาน
)

ลงชื่อ.

ลงชื่อ.

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

สําหรับบุคคลผู้รับมอบอํานาจ (โปรดระบุ)
อาชีพ.
.ความสัมพันธ์กบั เจ้ าของบัญชี.
ตําแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี โปรดระบุ.
มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ากับ บล.โกลเบล็ก หรื อไม่
 ไม่มี  มี (เลขที่บญ
ั ชี) .
โทรศัพท์มือถือ.
.e-mail address.

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561

.
.
.
..

สําหรับฝายบริหารความเสี่ยง :
อาชีพจัดอยูในกลุม เสี่ยงระดับ....................... ...
รายชื่อลูกคาในฐานะขอมูล ปปง. ไมมี  มี
(ระบุ) ...............................................................
จากการตรวจสอบขอมูลเชือ่ ไดวาลูกคาไมมีความ
มุงหมายที่จะใชชอ งทางการลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อการฟอกเงิน

หน้ า 17 ถึง 20

ตัวอย่างลายเซ็นผู้รับมอบอํานาจ
Signature Card
วันที่ / Date.
ชื่อ / Name________________________________________________________________ .

.

โทรศัพท์ / Phone .

.

ที่อยู่ / Address______________________________________________________________________________________________________ .
ข้ าพเจ้ า / ผู้ใดผู้หนึง่ / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นในหนังสือนี ้ เป็ นผู้มีอํานาจลงนามในการทํานิติกรรมสัญญา และเอกสารทุก
ประการ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
All legal documents shall be completed by me / any one / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and
signature(s) appeared below.
ชื่อ / Name

ตรวจสอบโดย .

ตัวอย่างลายเซ็น / Signature

.

วันที่ .

.

ตัวอย่างลายเซ็นผู้รับมอบอํานาจ
Signature Card
วันที่ / Date.
ชื่อ / Name________________________________________________________________ .

โทรศัพท์ / Phone .

.
.

ที่อยู่ / Address______________________________________________________________________________________________________ .
ข้ าพเจ้ า / ผู้ใดผู้หนึง่ / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นในหนังสือนี ้ เป็ นผู้มีอํานาจลงนามในการทํานิติกรรมสัญญา และเอกสารทุก
ประการ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
All legal documents shall be completed by me / any one / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and
signature(s) appeared below.
ชื่อ / Name

ตรวจสอบโดย .

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561

ตัวอย่างลายเซ็น / Signature

.

วันที่ .

.

หน้ า 18 ถึง 20

หนังสือยินยอมให้ หักบัญชีเงินฝาก
วันที่ ……… เดือน ….…….…...………… พ.ศ. …..…………
เรี ยน ผู้จดั การธนาคาร........................................................ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สํานักงานใหญ่/สาขา ……………..........…….................
ข้ าพเจ้ า ……………………………………………………....………….… เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่

-

-

-

 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี ………………………………………....สถานที่ติดต่อ......................................

....................................................................................................................................โทรศัพท์ ………………………………………………...
มีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้ าพเจ้ าเพื่อชําระหนี ้ และ/หรื อบรรดาภารผูกพันต่างๆ ให้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์โกล
เบล็ก จํากัด (ต่อไปนี ้นีเ้ รี ยกว่า “บริ ษัท”) ตามที่ปรากฏในใบแจ้ งหนี ้และสื่อบันทึกข้ อมูล (MEDIA) หรื อระบบสื่อสารข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรื อคําสัง่ ที่ธนาคารได้ รับจากบริ ษัท และ/หรื อ ตัวแทนของบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่ได้ รับแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
จากบริ ษัทให้ กระทําการแทน และ/หรื อ ในนามของบริ ษัท และนําเงินดังกล่าวโอนเข้ าบัญชีลกู ค้ า
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าตกลงชําระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ บริ การหักบัญชีดงั กล่าวให้ แก่ธนาคารตามที่
ธนาคารกําหนด โดยยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้ น และ/หรื อ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้ าพเจ้ าที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชําระ
ค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าเพื่อชําระหนี ้ และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจํานวน
เงินที่ระบุในคําสัง่ ตามที่ธนาคารได้ รับนันไม่
้ ถกู ต้ อง และธนาคารได้ ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจ้ งหนี ้ และ
สื่อบันทึกข้ อมูล (MEDIA) หรื อระบบสื่อสารข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ธนาคารได้ รับจากบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะดําเนินการเรี ยกร้ องเงินจํานวน
ดังกล่าวจากบริ ษัทโดยตรง โดยทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ อง หรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ หกั โอนจากบัญชีเงินฝากของ
ข้ าพเจ้ าเพื่อชําระหนี ้แก่บริ ษัทตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจ้ งหนี ้และสื่อบันทึกข้ อมูล (MEDIA)หรื อระบบสื่อสารข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ธนาคารได้ รับจาก
บริ ษัท และข้ าพเจ้ ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่
้ านัน้ และในการ
หักบัญชีเงินฝากดังกล่าว และในการหักเงินฝากดังกล่าวข้ าพเจ้ าไม่ประสงค์จะให้ ธนาคารแจ้ งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้ าพเจ้ าสามารถทราบ
รายการดังกล่าวนันได้
้ จากสมุดคูฝ่ าก และ/หรื อ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรื อ จากใบรับเงิน และ/หรื อใบเสร็ จรับเงินของบริ ษัทอยู่แล้ ว
ั ชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี ้ ได้ เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือยินยอมให้ หกั
ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บญ
บัญชีเงินฝากฉบับนี ้คงมีผลใช้ บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรื อเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวได้ ด้วยทุกประการ การ
ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากตามหนังสือนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับทันทีนบั แต่วนั ทําหนังสือนี ้และให้ คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้ เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ ธนาคารและบริ ษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………........................………………………… ผู้ให้ ความยินยอม
(……………….…………………………….…………….)
(ตามที่ให้ ไว้ กบั ธนาคาร)
สําหรับบริษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั รับรองว่าผู้ให้ ความยินยอมเป็ นลูกค้ าของบริ ณทั

สําหรั บธนาคาร
 ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงค์ของเจ้ าของบัญชี
 ธนาคารไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก
 ปิ ดบัญชีแล้ ว
 ลายมือชื่อไม่ถกู ต้ อง
 เลขที่บญ
ั ชีไม่ถกู ต้ อง  อื่นๆ

ลงชื่อ.....................................................................................

ลงชื่อ.......................................................... ผู้รับมอบอํานาจสาขา

(…………………………………………………………….)

(………………………………………….)

วันที่.....................................................................................

วันที่..............................................................

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด แบบคําขอเปิ ดบัญชี และสัญญาซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทนิติบคุ คล 02/2561

หน้ า 19 ถึง 20

หนังสือแจ้ งขอรั บโอนเงินปั นผลเข้ าบัญชี ATS

เขียนที่.............................................................................
วันที่.................................................................................
เรี ยน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
ในฐานะสมาชิกผู้ฝากหมายเลข 230
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................
เลขที่บญ
ั ชี.................................................................................ขอแจ้ งความประสงค์ ใช้ บริการรั บโอนเงินปั นผลเข้ าบัญชี
ATS ที่ข้าพเจ้ าใช้ เป็ นบัญชีชาํ ระราคาค่ าซือ้ หลักทรั พย์ ธนาคาร.......................................................................................
สาขา......................................................................................เลขที่บญ
ั ชี.............................................................................
ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ารั บทราบ และตกลงว่ าการแจ้ งความประสงค์ ตามหนังสือฉบับนี ้ มีผลรวมถึงหลักทรัพย์ ทุก
หลักทรั พย์ และทุกประเภทบัญชีท่ ขี ้ าพเจ้ ามีบญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์ กับบริษัทท่ าน

ลงชื่อ......................................................ผู้ถือหลักทรัพย์
(

)

(ข้ าพเจ้ าได้ เซ็นยินยอมเหมือนกับเปิ ดบัญชีไว้ กับบริษัท)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ใช้ บริษัท E-Dividend จะยังคงได้ รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นหลักฐานเหมือน
เดิมหลังจากเงินได้ โอนเข้ าไปยังบัญชีท่ แี จ้ งไว้
2. ไม่ ว่ากรณีใดๆ หากไม่ สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนหลักทรั พย์ จะออกเช็คและจัด
ส่ งไปให้ ภายหลัง

สําหรับฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ได้ ตรวจสอบข้ อมูลรั บรองว่ าเป็ นลูกค้ าของบริษัทจริง และได้
ดําเนินการบันทึกในระ

สําหรับฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรั พย์
ได้ ดาํ เนินการแก้ ไขตามความประสงค์ ของลูกค้ าแล้ ว

ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจสอบ
วันที่..................................................................

ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบ
วันที่................................................................
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