
เอกสารหรือหลักฐาน สําหรับใชประกอบการเปดบัญชี

  สําเนาดานหนาและดานหลังของบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีชาวไทย)                      

  สําเนาหนังสือเดินทาง-ใบตางดาว (กรณีชาวตางประเทศ)       

  สําเนาใบอนุญาตขอทํางาน (กรณีชาวตางประเทศ-ถามี)              

  สําเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีชื่อและเลขที่บาน)

  สําเนาหนาสมุดธนาคารใชสําหรับการทํา ATS

  อากรแสตมป 30 บาท

เอกสารหรือหลักฐาน สําหรับใชประกอบการพิจารณาวงเงิน

  สําเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  หรือ                   

  รายงานยอดหลักทรัพยคงเหลือในบัญชีลูกคา (บล.อื่นถามี) หรือ      

  สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน หรือใบรับรองเงินเดือน             

  อื่นๆ……………………………………………………………………..

กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวนพรอมแนบเอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบการเปดบัญชีตามที่แจงไวขางตน
หมายเหตุ : 

1. ทานสามารถรองเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานที่มีผลกระทบตอลูกคา โดยสามารถ

 แจงเรื่องรองเรียนมายัง 0-2672-5999 ตอ 5907, 5921

2. ทานสามารถขอสําเนาคูสัญญาผานผูดูแลบัญชี

Supporting documents

  A certified copy front and back of an  identification card/passport/Alien certificate        

  A certified Copy of work permit (In the case of foreigners - if any)               

  A certified copy of House registration

  A certified copy Bank account page on ATS account

  Stamp duty 30 baht

Documents or evidence For consideration of the credit line

  Copy of bank statements for the past 6 months or

  Report balance of securities in client accounts (Other securities, if any) or

  Payroll slip for the past 3 months

Please complete the form together with attaching documents or evidence used to open an account 
as stated above

1. You can make a complaint regarding the performance of duties of employees affecting customers.

 Report the complaint to 0-2672-5999 Ext. 5907, 5921.

2. You can request a copy of the contract partner through the account administrator

ลูกคาลงนาม 5 จุด หนา 7, 10, 21, 23, 25, 27

ผูแนะนําการลงทุน ลงนาม 5 จุด หนา 7, 10, 11, 21, 23, 27 8/2563



แบบคําขอเปดบัญชี (ประเภทบุคคลธรรมดา)
Customer’s Application Form (Individual)

วันที่ Date…………………………………………

ขาพเจามอบหมายให บริษทัหลักทรพัย โกลเบล็ก จาํกัด (“บรษัิทฯ”) เปนตัวแทนซือ้ขายตามเง่ือนไขและขอกาํหนดของสญัญา 

แตงตั้งตางๆ ระหวางขาพเจากับบริษัทฯ โดยมีความประสงคเพื่อขอเปดบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้

ประเภทบัญชี Account Type
  Cash Account   Cash Balance Account   Credit Balance Account       

  SBL Account   Structure Note  Account   OTC  Account (Secondary Market)

สวนที่ 1 สวนของลูกคา

  ขอมูลลูกคา  (Personal Data)  

คํานําหนา    นาย/MR    นาง/MRS    นางสาว/MISS    อื่นๆ/OTHER………….…………………

ชื่อ - นามสกุล/Name & Surname ไทย/Thai……………………………………………………………………….

ชื่อ - นามสกุล/Name & Surname อังกฤษ/English………………………….………………………………..……

วันเดือนปเกิด/Date Of Birth.……../………./……..อายุ Age….……สัญชาติ/Nationality…………………………

ประเภทหลักฐานการแสดงตน    

 บัตรประจําตัวประชาชน  ID Card  บัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ  ID Card (Lifetime)

 บัตรคนตางดาว Alien Registration Card  หนังสือเดินทาง Passport                

เลขที่…………………………..วันที่หมดอายุ………/………../………..ประเทศที่ออก……………………………

ระดับการศึกษาสูงสุด  Highest Education 

 สูงกวาปริญญาตรี  Above Bachelor Degree  ปริญญาตรี Bachelor Degree    

 ตํ่ากวาปริญญาตรี  Below Bachelor Degree 

สถาบันการศึกษาสูงสุด Highest Education Institution…………………………………………….………………..

สถานภาพ Status    โสด Single    สมรส Married  โปรดระบุชื่อคูสมรส (Please specify)

ชื่อคูสมรส………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยูตามทะเบียนบาน/ที่อยูตามประเทศสัญชาติ House Registration Address 

เลขที่/No/………….หมูที่/Village No. ………….อาคาร/หมูบาน Building/Village………………………………..

ชั้น/Floor…………..ถนน/Road……………………………….แขวง/Sub-District……………………………….

เขต/District…………………..….จังหวัด/Province…………………….รหัสไปรษณีย/Postcode…………………

ประเทศ Country………………………………………………………………………………………………….

อาชีพ ตําแหนง……………………………..สถานที่ทํางาน…………………………………………………………

……………………………………………………..ประเภทธุรกิจ………………………………………………..

ตําแหนงทางการเมือง Position in polities  ไมมี No   มี Yes………………….………………………….…



ที่อยูตามทะเบียนบาน /ที่อยูตามประเทศสัญชาติ House Registration Address 

เลขที่/No/……….หมูที่/Village No. ………..อาคาร/หมูบาน Building/Village……………………………………..

ชั้น/Floor……….ซอย/Soi………………..ถนน/Road………………… แขวง/Sub-District……………………..

เขต/District……………………..จังหวดั/Province……………………….รหสัไปรษณยี/Postcode…………………

ประเทศ/Country…………………………………..เบอรโทร (ท่ีบาน)………………………………………………

ชื่อสถานที่ทํางาน Workplace Address…..…………………………………………….…………..…………..…..

ตาํแหนง Position…………………………….ประเภทกจิการ………………………………………………………

เลขที่/No/….…..หมูที่/Village No. ………..อาคาร/หมูบาน Building/Village…….………….….……….…..…….

ชั้น/Floor……….ซอย/Soi…………………ถนน/Road………………… แขวง/Sub-District……………………

เขต/District…………………..จังหวัด/Province……….…………….รหัสไปรษณีย/Postcode……………………..

ประเทศ/Country………………..…โทรศัพท Tel No. ..…….…………. โทรสาร Fax No. …………..………..….. 

ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได Contact Address

  ที่อยูตามทะเบียนบาน / ที่อยูตามประเทศสัญชาติ House Registration Address 

  ตามสถานที่ทํางาน Same as Workplace Address     

  อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่/No/….…..หมูที่/Village No. ………..อาคาร/หมูบาน Building/Village…….………….….……….…..…….

ชั้น/Floor……….ซอย/Soi…………………ถนน/Road………………… แขวง/Sub-District……………………

เขต/District…………………..จังหวัด/Province……….…………….รหัสไปรษณีย/Postcode……………………..

ประเทศ/Country……………………………………..…………

ขอมูลการติดตอ    

โทรศัพท  Tel No. 1. ..……………..…………….………..  Tel No. 2. ..……………………………….………..  

โทรสาร  Fax No. ..…………………..…………… E-mail…………………………….……………………..….

ที่อยูในการจัดสงเอกสาร Mailing Address

 ที่อยูตามทะเบียนบาน  House Registration Address 

 ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได  Contact  Address 

 ที่อยูที่ทํางาน  Workplace Address   

 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส E-mail  

บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน  Contact person in case of emergency

ชื่อ-สกุล………………………………………………….. ความสัมพันธ………………………………………….

โทรศัพท 1. ………………………………………………. โทรศัพท 2. …………………………………………..

  ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ  Occupation 

 เจาของกิจการ Business Owner  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government Officer    

 เกษียณ Retirement  พนักงานบริษัท Corporate Employee    

 เกษตรกร The farmer  อาชีพอิสระ  Freelance     

 นักการเมือง Politician  แมบาน/พอบาน Housewife/Butler    

 นักศึกษา Student  อื่นๆ Other…………………………………..……………….



ขอมูลเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ Type of Business

 อญัมณแีละเครือ่งประดบั/Jewly and Gold Trading  คาสโินและบอนการพนนั/Casinos and Gaming Industry    

 ผลติและคาอาวุธ/Weapons Manufacturing and Broker  ธุรกิจนาํเทีย่ว/ทัวร Tour Business                          

 บรษัิทหรอืนายหนาจัดหางาน/Recruitment Service Agent  คาของเกา/Antique Trading                      

 ธรุกิจเงนิกูนอกระบบทีไ่มขัดตอกฎหมาย/Informal Lending Business  สถานบริการ/สถานบนัเทิง/Entertainment                   

 แลกเปล่ียนเงินตรา/รบัโอนเงิน Money Changer/Money Transfer Agent  อืน่ ๆ……………………………………….                                      

รายไดตอเดือน  Monthly income

 
    

     < 15,000       15,001 - 30,000        30,001 - 50,000        50,001 - 100,000       100,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000        1,000,001 - 4,000,000       4,000,001 - 10,000,000       >10,000,000 

  แบบแสดงตนทั่วไป  General  identification

ประเทศของแหลงที่มาของรายได Country of income Source
 ประเทศไทย  ประเทศอื่น…………………………………………………………………………………..

แหลงที่มาของรายได  Source of income
 เงินเดือน/คาจาง/Salary/Wages  ธุรกิจสวนตัว/Personal Business     มรดก/ของขวัญ/Inheritance/Gift    
 เงินออม/Savings  เงินปนผล/ดอกเบี้ย/Dividends/Interests    
 การลงทุน(ระบุ)/Investment (Please specify)………………………………………………………….………
 อื่นๆ(ระบุ)/Other (Please specify)….……………………………………………………..……….…………

ทานเคยมีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน/Do you have any money laundering infringement record?
 ไมเคย No   เคย Yes ………………………………………………………….…………………………

ทานเคยถูกปฏิเสธการรับทําธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น/Have been declined by financial institution    
 ไมเคย No   เคย Yes ระบุ…………………………………………………………………………………

ทานเปนนักการเมือง หรือมีความเกี่ยวของกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม โปรดระบุ
Are you a politician or connected to any Political person?
 ไมมี No   มี Yes …………………………………..…………………….………………………….……

ประสบการณในการลงทุนในหลักทรัพย Experience in securities investment
 ไมเคย No      เคย Yes…….ป/Year  บริษัทหลักทรัพยอื่นที่ติดตอปจจุบัน……………………..……………
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน Account Type    เงินสด Cash     Cash Balance      Credit Balance

ทานตองการเปดบัญชีนี้/The purpose of this fund account opening is
 เพื่อตนเอง/for Account Owner (s)         เพื่อบุคคลอื่น*/for Other*

*กรณีเปดบัญชีเพื่อผูอื่น โปรดระบุรายละเอียดของผูรับผลประโยชนที่แทจริงจากการทําธุรกรรมหรือผูที่มีอํานาจตัดสินใจ
ในทอดสุดทายเกี่ยวกับการทําธุรกรรม / In case the fund account opening is for other, please provide details of 
the ultimate beneficial owner or controlling person who makes the final decision of the transaction.

ชื่อ-สกุล/Name-Surname……………………………………………..……………..……………….…….……..

เลขที่บัตรประชาชน/Personal ID…………….….…………ความสัมพันธ/Relationship…………………..…………

ที่อยู/Address……………………….………………………………….………………………………..…….…..

สัญชาติ Nationality ………………………….เบอรโทร Tel No. ………………………..…………….………….

ตําแหนงทางการเมือง Position in polities  ไมมี No   มี Yes ……………………………………….………



ขอมูลอางอิง/บุคคลแนะนํา   References/Recommended by

 ไมมี No     เจาหนาท่ี Staff     ลกูคา Client     อืน่ๆ Other ………………..…………………….

ชื่อ-สกุล/Name-Surname……………………………………..ความสัมพันธ/Relationship…………………………

มีความเกี่ยวของกับพนักงานบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด

 ไมมี No   มี ระบุชื่อ-สกุล Name-Surname……………….………………..………………….…………..

ความสัมพันธ Relationship……………………………………….…………..……………………………………

  ลักษณะการทําธุรกรรม  Characteristic of Transaction

วัตถุประสงคในการลงทุน Investment Purpose

 เพื่อเก็งกําไร Speculation       เพื่อรับดอกเบี้ย  interest        เพื่อรับเงินปนผล Receiving of dividend     

 เพ่ือประโยชนทางภาษ ีTax Benefits        อืน่ๆ  Others……….…………………………………..………

ลักษณะการลงทุน Type of Investment

 เพื่อเก็งกําไรระยะสั้น (นอยกวา 1 เดือน) Short Term Speculation (less than 1 month)

 เพื่อลงทุนระยะปานกลาง (1-12 เดือน) Medium Term Investment (1-12 Month)  

 เพื่อลงทุนระยะยาว (มากกวา 1 ป) Loan Term Investment (>1 year)

  วิธีการชําระเงิน  Settlement For Securities Trading

รับชําระเงินผานระบบหักเงินฝากอัตโนมัติ Settled by ATS

 กรุงเทพ BBL  กสิกรไทย KBANK  ไทยพาณิชย SCB  กรุงไทย KTB  

 ยูโอบี UOB  ทหารไทย TMB  กรุงศรีอยุธยา BAY  ซีไอเอ็มบี  CIMB                   

 ธนชาติ NBANK  แลนด&เฮาส LH BANK        

สาขา Branch………………………………………….เลขที่บัญชี Account No. ……..……………………………

ประเภทบัญชี Account Type  :  บัญชีออมทรัพย/Saving    บัญชีกระแสรายวัน/Current

****วิธีการรับชําระระหวางรอผล ATS / Payment method while waiting for ATS approval results

การรับขําระเงินคาขายใหนําเขาบัญชีขางตน 

Sell Method :  Money must be transfer to the above bank account

การชําระคาซื้อจะฝากเขาบัญชีบริษัท

Buy Method :  Payment money must be transfer to the company’s bank account

วิธีรับโอนเงินปนผลเขาบัญชี

 นําเขาบัญชี ATS ขางตน Pay to ATS above bank account             

 นําเขาบัญชี  Pay to  : ธนาคาร Bank……………………..……… สาขา Branch…….………………….……

 เลขที่บัญชี Account No. ……………………………ประเภทบัญชี Account Type…………….………….….

     ***โปรดแนบสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารประกอบพรอมลงนามรับรองเอกสาร***

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่ใชคือบริษัท E-Dividend จะยังคงไดรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายเปนหลักฐานเหมือนเดิม 

 หลังจากเงินไดโอนเขาบัญชีที่แจงไว

2. ไมวากรณีใดๆ หากไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารได นายทะเบียนหลักทรัพยจะออกเช็ค และจัดสงไปให    

 ภายหลังตามที่อยูที่ไดระบุไวในการจัดสงเอกสาร



  การจัดประเภทผูลงทุน

เพือ่ใหสามารถนาํเสนอผลติภณัฑหรอืบรกิารทีส่อดคลองกบัประเภทลกูคา รวมทัง้การใหขอมลูและการแจงเตอืนตางๆ ทีเ่หมาะสม 

กบัลูกคาแตละประเภท ขอใหทานระบปุระเภทผูลงทนุ ตามดานลางน้ี ท้ังนี ้เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามคาํจํากดัความตาม 

หมายเหตุที่ระบุไวดานลางนี้

  ผูลงทุนทั่วไป   กรณีที่ทานประสงคจะซื้อหลักทรัพยและ/หรือตราสารอนุพันธ                   

  ผูลงทุนสถาบัน

  ผูลงทุนรายใหญ   กรณีที่ทานประสงคจะซื้อหุนกูและ/หรือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

            นิติบุคคล      บุคคลธรรมดา

  (อางถึงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การกําหนดบทนิยามของผูลงทุนทั่วไป   

  สถานบัน และผูลงทุนรายใหญ ตามหมายเหตุดานลางนี้)                  

หมายเหตุ :

1. สิทธิในการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินของลูกคาในแตละประเภทอาจไมเทาเทียมกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงที่

 เหมาะสมกับลูกคา และขอจํากัดในบางประการที่อาจแตกตางกันของลูกคาในแตละประเภท

2. กรณีท่ีลูกคาปฏิเสธการใหขอมูล หรือขอมูลที่บริษัทมีอยูไมเพียงพอหรือไมเปนปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ หรือมีเหตุอันควร

 สงสัยอื่นใดท่ีอาจทําใหบริษัทไมสามารถจัดประเภทลูกคาได บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใหบริการแกลูกคาโดยถือวาเปนลูกคา

 ประเภท “ลูกคาทั่วไป” 

3. ผูลงทุนรายใหญ หมายถึง บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่มีฐานะทางการเงินเปนไปตามเกณฑดังนี้

 3.1 กรณีบุคคลธรรมดา (นับรวมคูสมรสได) ตองมี

  (3.1.1) สินทรัพยสุทธิตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป (ไมนับรวมอสังหาริมทรัพย) หรือ

  (3.1.2) มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 4 ลานบาทขึ้นไป หรือ

  (3.1.3) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป หรือ

                ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวตั้งแต 20 ลานบาท ขึ้นไป               

 3.2 กรณีนิติบุคคล ตองมี

  (3.2.1) สวนของผูถือหุน ตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป หรือ

  (3.2.2) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป หรือ

                ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวตั้งแต 40 ลานบาท ขึ้นไป

4. ผูลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน

 ผูลงทนุรายใหญพิเศษ และผูลงทุนรายใหญ

  การรับทราบขอมูลความเสี่ยงสําหรับนักลงทุนเปราะบาง

นักลงทุนเปราะบาง หมายถึง ผูลงทุนซึ่งบริษัทตองใชความระมัดระวังในการติดตอและใหบริการเปนพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ 

การพิจารณา ดังนี้

1. เปนบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป

2. มีความรูทางการเงินอยางจํากัด หรือไมมีประสบการณในการลงทุน

3. เปนบุคคลธรรมดาที่มีขอจํากัดในการสื่อสาร/การตัดสินใจดวยตนเอง หรือมีภาวะบกพรองทางสขุภาพ







(ในการคำนวนคะแนนใหเลือกขอที่มีคะแนนสูงสุด)

ปจจุบันทานอายุ
ก. มากกวา 60 ป
ข. 45-60 ป
ค. 35-44 ป
ง. นอยกวา 35 ป



ก. ไมได ข. ไดบาง ค. ได

ก. ไมได ข. ไดบาง ค. ได

13. ทานเปนบคุคลธรรมดาทีมี่ขอจํากดัในการสือ่สาร/การตดัสินใจดวยตนเอง หรือมภีาวะบกพรองทางสขุภาพ
 (    ) ใช              (    ) ไมใช        



แหงประทศไทย หนวยงานราชการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด หนวยงานราชการและ/หรือ หนวยงานที่มีอำนาจหรือสั่งการอันชอบดวยกฏหมาย ทั้งนี้
ขาพเจาเขาใจ และรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนได

คำรับรอง ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูแนะนำการลงทุนถึงขอมูลผลิตภัณฑที่นำเสนออยางครบถวน ถูกตอง
และชัดเจนและเขาใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนเปนอยางดี และขาพเจายินยอม
ที่จะผูกพันตนเองตามขอกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาใดๆของบริษัททุกประการ



สวนของผูแนะนาํการลงทุน
1. ผูแนะนําการลงทนุไดตรวจสอบบัตรประชาชนฉบบัจรงิหรอืไม   ใช   ไมใช
2. การลงนามของลูกคาในคําขอเปดบัญช ีและในสัญญาฯ ตอหนาทานหรอืบคุคลทีไ่ดรบัมอบหมายจาก   ใช   ไมใช
 บริษัทฯหรือไม กรณีตอบไมใช  ในขอ 1 และขอ 2  ลูกคาเขาขายตอไปน้ี
      ลกูคาอยูตางประเทศ      ลกูคาเปนบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงเปนท่ีรูจักกนัทัว่ไป 

การดําเนินอยางใดอยางหนึง่
      ตดิตอลกูคาทางโทรศพัท
      ตดิตอหรอืสืบยอนไปยงัท่ีอยูของสาํนกังาน หรือสถานทีต่ดิตอทีลู่กคาแจงไว
      ลกูคาทาํธุรกรรมทางการเงินผานระบบ ATS
      อืน่ๆ ระบ…ุ…………………………………………………………… 

2. ลูกคาระบขุอมูลในเอกสารและกรอกรายละเอยีดดังตอไปนีแ้ลว ใชหรือไม
   2.1 เอกสารหลกัฐานยนืยนัความมีตวัตนและทอียูถาวรของลกูคา หรอืสอบทานขอมูลกับแหลงอางองิ   ใช   ไมใช
   ทเีชือ่ถือได หรอืขอสําเนาบตัรประชาชน/บัตรขาราชการ/หนงัสอืเดนิทาง Passport ของผูรบัผล
   ประโยชน หรอืผูมอีาํนาจควบคมุการทาํธรุกรรมในทอดสดุทาย หรอื ผูรบัมอบอาํนาจใหกระทาํแทน
 2.2 บคุคลธรรมดาทีไ่ดรบัประโยชนทีแ่ทจริง   ใช   ไมใช
 2.3 บคุคลธรรมดาทีม่อํีานาจตดัสินใจในทอดสุดทายเกีย่วกบัการธรุกรรมในทอดสดุทาย   ใช   ไมใช
 2.4 ประวตักิารกระทาํความผิดตามกฎหมายฟอกเงนิ   ใช   ไมใช 
 2.5 ประเภทหรือลักษณะการประกอบธรุกจิ   ใช   ไมใช
 2.6 ขอมลูเกีย่วกบัอาชีพ และสถานทีทํ่างาน   ใช   ไมใช
 2.7 สถานท่ีประกอบกิจการ และท่ีตดิตอปจจุบัน   ใช   ไมใช
 2.8 วัตถปุระสงคในการธรุกรรม   ใช   ไมใช
 2.9 ประสบการณในการทาํธุรกรรม   ใช   ไมใช
 2.10 ประเทศ/แหลงทีม่าของเงินทุน และรายได   ใช   ไมใช 

3. การตรวจสอบ และสอบถามขอมลูเพิม่ ของลกูคา/คูสมรส/ผูรับประโยชนทีแ่ทจริง หรอืผูมอีาํนาจ
 ตัดสนิใจทอดสดุทาย กรณทีีอ่ยูในกลุมเสีย่งระดับ 3 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 3.1 เปนบคุคลท่ีมีตําแหนงทางการเมอืง หรอืมคีวามเกีย่วของทางการเมอืงใชหรือไม   ใช   ไมใช
   ถาใช โปรดระบ…ุ……………………………………………………………………
   3.2 เปนบคุคลมีอาชพีอยูในกลุมทีมี่ความเสีย่งสงู (เชน คาอญัมณ ีเพชรพลอย ทองคํา คาของเกา   ใช   ไมใช 
   รับแลกเปลีย่นเงนิตรา บรกิารโอน/รบัโอนมลูคาเงนิ ธรุกจิกาสโินหรอืบอนการพนนั สถานบรกิาร
   อาบอบนวด คาอาวธุ นายหนาจดัหางาน ธรุกจินาํเทีย่วหรือบริษทัทัวร)
   3.3 เปนบคุคลทีมี่สญัชาต ิแหลงเงิน ถ่ินทีอ่ยู สถานประกอบธุรกจิ ทีต่ดิตอ หรือจดัตัง้ในเขตดินแดน/   ใช   ไมใช
   ประเทศ NCCTs หรอื Countries subject to monitoring  ระบ…ุ……………………..
   3.4 ถาตอบวาใชในขอ 3.1 หรอืขอ 3.2  ทานไดดําเนินการเพิม่เติมตอไปนีใ้ชหรอืไม
         ขอเอกสารหลักฐานยืนยันความมตีวัตนและทีอ่ยูถาวรของลูกคา
         สอบถามขอมูล จากแหลงอางอิงทีเ่ช่ือถอืได ระบุ…………………………………….
         ขอขอมูล/เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัแหลงทีม่าของเงนิ

4. การพิจารณาประเภทลกูคาทีต่องใหความระมัดระวังเปนพเิศษ (ประเภทลูกคาเปราะบาง) 
 4.1 ปจจบุนัลูกคามีอายุตัง้แต 60 ปขึน้ไป   ใช   ไมใช
 4.2 ลูกคามขีอจํากดัในการสือ่สาร/การตดัสนิใจ หรือมคีวามบกพรองทางดานสุขภาพ   ใช   ไมใช
 4.3 กรณตีอบใชในขอ 4.1 และ/หรอื 4.2 พบวาลกูคามคีวามรูทางการเงินการลงทุน หรือม ี   ใช   ไมใช
  ประสบการณในการลงทนุตัง้แต 3 ป ขึน้ไป ใชหรอืไม
 4.4 ไดอธบิายถึงความเสีย่งในการลงทนุแตละผลิตภณัฑทีน่าํเสนอลกูคาอยางครบถวนและชดัเจน   ใช   ไมใช

ความเหน็ผูแนะนําการลงทนุ
……………………………………………………………………………………………………………….…
ลงชือ่……………………………………………………….วันท่ี………………………………………………..

สวนที ่2  สวนของเจาหนาทีบ่รษัิท การตรวจสอบขอมลู และการประเมินความเสีย่งลูกคา



สาํหรบัเจาหนาทีฝ่ายบริหารความเสีย่ง  (การประเมินความเสีย่งของลูกคา)

1. ปจจัยการพิจารณาดานลูกคา : พจิารณาจากลูกคา, ผูรับประโยชนทีแ่ทจริง, บุคคลธรรมดาทีม่ี
 อํานาจตัดสินใจในทอดสุดทาย, และบคุคลธรรมดาเปนผูรับมอบอาํนาจ
  1.1 เปนบคุคลทีม่รีายชือ่กบั ML/FT Sanction list and PEP’s list  หรอืไม   ใช   ไมใช
  1.2 พบวามีประวติัการถกูศาลสัง่ยดึอายัดทรัพยเกีย่วกับการกระทําความผดิกฎหมายหรือไม   ใช   ไมใช
  1.3 พบวามีประวติัการกระทาํความผดิรายแรง (ความผิดมลูฐาน/ความผดิทางอาญา) หรือไม   ใช   ไมใช
  1.4 เปนการประกอบอาชพีทีจ่ดัอยูในกลุมความเสีย่งสงูหรือไม   ใช   ไมใช
  1.5 มีตําแหนงทางการเมอืง หรือมีสวนเกีย่วของกบัการเมือง หรือไม   ใช   ไมใช
  1.6 มีภูมลํิาเนา ถิน่ท่ีอยู หรือสถานประกอบธุรกจิในพืน้ทีแ่ละประเทศทีม่คีวามเสีย่งหรือไม   ใช   ไมใช
 ถาตอบใชขอใดขอหนึง่ โปรดระบรุายละเอียด…………………………………………………
 ………………………………………………………………………………….………
2. ปจจยัการพจิารณาดานการใชผลิตภณัฑ บรกิาร
  - ประเภทบัญช ีCash   ใช   ไมใช
  - ประเภทบัญช ีCash Balance   ใช   ไมใช
  - ประเภทบัญช ีCredit Balance   ใช   ไมใช
  - ประเภทบัญช ีSecurities Borrowing and Lending (SBL)   ใช   ไมใช 
  - ประเภทบัญช ีOTC (ตราสารหนี ้/ Structure note)   ใช   ไมใช
3. ปจจยัการพจิารณาจากชองทางการสรางความสมัพนัธ 
  - แบบพบหนา (ผานผูแนะนาํการลงทนุ)   ใช   ไมใช
  - แบบไมพบหนา (ผานระบบอเิล็กทรอนกิส หรอืสงเอกสารทางไปรษณีย)   ใช   ไมใช 
4. ปจจยัการพจิารณาจากการใชชองทางการทาํธรุกรรม
  - สงคําส่ังซือ้ขายผานผูแนะนําการลงทนุ และ/หรอืทางโทรศพัท   ใช   ไมใช
  - การฝาก/ถอน/ โอนเงนิผานระบบการรบัฝากเงินอตัโนมัติ (ATS)   ใช   ไมใช
  - การทําธรุกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส   ใช   ไมใช

ความเหน็ฝายบริหารความเสีย่ง : 

ประเภทลูกคาทีต่องใหความระมดัระวงัเปนพิเศษ (เปราะบาง)     ใช     ไมใช
การจดัประเภทผูลงทนุ    ผูลงทนุทัว่ไป     ผูลงทุนสถาบนั     ผูลงทนุรายใหญ
กลุมเสีย่งระดับ  ตํา่ (กลุม 1)    ปานกลาง (2)   สูง (3)

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….…………

ลงชือ่ผูประเมิน…………………………………………………..เจาหนาท่ีฝายบรหิารความเส่ียง 
ลงวันที…่……………………………………………………….

ผูมีอาํนาจอนมุติัรบัลกูคาทีก่รณีอยูในกลุมเสีย่งสงู (ระดับ 3)
………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….…………………

ลงชือ่…………………………………………………………



ซ่ึงตอไปสัญญาน้ีจะเรียกวา “ลูกคา” ฝายหน่ึงกับ บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด  ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา
“บริษัท” อีกฝายหน่ึง
 โดยท่ีลูกคาประสงคใหบริษัททำการเปนตัวแทนนายหนาในการซ้ือ และ/หรือ ขายหลักทรัพยใหแกลูกคา 
และบริษัทจึงตกลงทำสัญญากันมีขอความตอไปน้ี
ขอ 1. คำจำกัดความ
 “หลักทรัพย” ใหหมายถึง หุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ หุนปนผล หนวยลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
หรือหุนกูหรือ หุนบุริมสิทธิ หรือหนวยลงทุน พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง ต๋ัวเงินท่ีออกเพ่ือจัดหาเงินทุนจากประชาชนเปน
การท่ัวไปรวมตลอดถึงใบตอบรับการโอนหุน ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงสิทธิสัญญาหรือตราสารแหงสิทธิอ่ืนใด ใน
ลักษณะทำนองเดียวกันน้ี และตราสารอ่ืนใดท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกำหนด
รวมท้ังสัญญาและตราสารอ่ืนๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพยน้ันๆ
 “ตลาดหลักทรัพย” ใหหมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
และ/หรือ ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนา และ/หรือ แหลงกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยอ่ืนๆ
 “ศูนยรับฝากหลักทรัพย” ใหหมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ 
บุคคล นิติบุคคลหรือองคกรอ่ืนใดซ่ึงเปนสถานท่ีอันเปนศูนยกลางในการใหบริการรับฝากและถอนหลักทรัพยรวม
ท้ังบริการท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการหักบัญชีหลักทรัพย
 “ลูกคา” ใหหมายความรวมถึง บุคคลท่ีลูกคามอบหมายโดยชัดแจงหรือโดยปริยายใหมีอำนาจกระทำการ
ใดๆ ตามสัญญาน้ีแทนลูกคา
 “ซ้ือ” ใหหมายความรวมถึง การจองซ้ือหลักทรัพย
 “ก.ล.ต.” ใหหมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 2. ลูกคาตกลงแตงต้ังและมอบอำนาจใหบริษัททำการเปนตัวแทนนายหนา และบริษัทตกลงรับทำการและ
รับมอบอำนาจเปนตัวแทนนายหนาในการซ้ือ และ/หรือ ขายหลักทรัพยของลูกคาท้ังในและนอกตลาดหลักทรัพยให
แกลูกคา โดยลูกคาตกลงจายคาธรรมเนียม และ/หรือ คานายหนาใหแกบริษัทตามวิธีการกำหนดไวในสัญญาน้ี และ
ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีบริษัทกำหนดภายใตขอบังคับของตลาดหลักทรัพย รวมท้ังคาภาษีอากร คาธรรมเนียม
และคาใชจายอ่ืนใดอันเน่ืองจากการซ้ือ และ/หรือ ขายหลักทรัพยน้ันท้ังน้ีนับแตวันทำสัญญาน้ีเปนตนไปอยางไรก็ตาม
บริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ คานายหนาดังกลาวไดโดยไมจำเปนตองแจง
ใหลูกคาทราบลวงหนา
 ในการแตงต้ังและมอบอำนาจดังกลาว หากลูกคามิไดทำหนังสือมอบอำนาจข้ึนไวตามแบบท่ีบริษัทกำหนด
ไวตางหาก ใหถือวาสัญญาฉบับน้ีเปนหนังสือมอบอำนาจใหบริษัทเปนตัวแทน และ/หรือ นายหนาของลูกคาในการซ้ือ 
และ/หรือ ขายหลักทรัพยดวย
ขอ 3. คูสัญญาเขาใจและตกลงยอมรับกันวา การซ้ือขายหลักทรัพยน้ัน เปนการส่ังซ้ือ และ/หรือขายหลักทรัพย
ตาม ช่ือ ประเภท ชนิด จำนวน และราคาท่ีตองการซ้ือ และ/หรือ ขายเทาน้ัน ไมไดเจาะจงจะเปนการซ้ือจากหรือ
ขายใหแกผูใดเปนผูถือหลักทรัพย หรือหลักทรัพยจะมีลักษณะระบุเฉพาะอยางใดและเม่ือบริษัทตองรับหรือสงมอบ
หลักทรัพยใหแกผูซ้ือ ผูขาย หรือลูกคาก็ใหใชหลักทรัพยท่ีมี ช่ือ ประเภท ชนิดเดียวกัน และจำนวนเทากันแทนกันได
ขอ 4. ในการส่ังซ้ือ และ/หรือ ส่ังขายหลักทรัพยในกรณีท่ัวๆ ไป ลูกคาจะตองติดตอดวยตนเองกับพนักงาน
เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายของบริษัทพรอมกับทำคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพยตามแบบท่ีบริษัทกำหนด และลงลายมือช่ือ 
ตอหนาพนักงานน้ัน
 อยางไรก็ตาม เปนที่เขาใจวาการสั่งซื้อ และ/หรือ สั่งขายหลักทรัพยนั้น ลูกคาอาจติดตอผานทาง
เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน เชน โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ โทรสาร ไปรษณีย หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีจะมีออกใชตอไปก็
ไดแตท้ังน้ีจะตองติดตอกับพนักงานเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายของบริษัทและคำส่ังดังกลาว จะถือวาเปนคำส่ังโดยชอบ
ของลูกคา เม่ือพนักงานไดบันทึกคำส่ังน้ันไว หรือเม่ือพนักงานไดรับทราบคำส่ังน้ันโดยชัดเจนปราศจากขอสงสัยแลว 
หรือลูกคาอาจติดตอทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ก็ได และในการน้ีลูกคาตกลงยอมรับและผูกพันผล
ของคำส่ังดังกลาวเสมือนวาลูกคาไดทำและลงลายมือช่ือในคำส่ังน้ันดวยตนเองทุกประการ และลูกคาตกลงใหสัญญา
ดังตอไปน้ี
 4.1 ในกรณีท่ีลูกคาจะเปล่ียนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพยท่ีใหคำส่ังไว ลูกคาจะตอง
แจงขอเปล่ียนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคำส่ัง กอนการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวจะสำเร็จ โดยจะตองไดรับความ
ยินยอมจากบริษัทดวย

สถานที่ทำสัญญา

วันที่...........................................
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหวาง....................................................................................................................................

สัญญาแตงตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหนาซื้อขายหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส
ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ



   4.2 ลูกคาตกลงยินยอมรับ และผูกพันในการซ้ือขายดวยระบบคอมพิวเตอรตามท่ีตลาดหลักทรัพยจัดให
มีข้ึน และตามระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยในทุกกรณี และตกลงยินยอมรับและผูกพันผลของการซ้ือ 
และ/หรือ ขายหลักทรัพยท่ีบริษัทจะแจงใหทราบในเอกสารยืนยันผลการซ้ือขายหลักทรัพย โดยลูกคาจะลงนามรับ
ทราบ และยืนยันผลการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวตามรายการ และตามแบบท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี ไมวาบริษัทซ้ือ 
และ/หรือ ขายหลักทรัพยไดครบถวนตามจำนวนท่ีลูกคาส่ังหรือไมก็ตาม หากลูกคาไมปฏิบัติตามท่ีกลาวใหถือวา
หลักฐานการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทเปนการถูกตอง และในกรณีท่ีมีขอโตแยง ลูกคาจะแจงใหบริษัททราบเปน
ลายลักษณอักษรทันที
ขอ 5.  ในกรณีท่ีลูกคาขอใชบริการ และบริษัทตกลงใหใชบริการซ้ือขายหลักทรัพยทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ลูกคาตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามขอกำหนดและเง่ือนไขในการใชบริการซ้ือขายหลักทรัพยทางระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีบริษัทกำหนดข้ึนทุกประการโดยลูกคาจะตองลงนามในสัญญาตามแบบและวิธีการท่ีบริษัทกำหนด
 5.1 รหัสประจำตัวผูใช (“User ID”) และรหัสผาน (“PASSWORD”)
   (1) ลูกคาตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษา รหัสประจำตัวผูใช (“User ID”) และรหัสผาน 
(“Password”) ของตนไวเปนความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินธุรกรรมใดๆท่ีกระทำผานทางระบบการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ หากมีผูใดนำรหัสประจำตัวผูใช และรหัสผาน ของลูกคาไปใชในการดูขอมูล และ/หรือสง 
คำส่ังซ้ือหรือขายหลักทรัพยไมวากรณีใดๆ ลูกคาตกลงท่ีจะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกลาวเองท้ังส้ิน
   (2) ลูกคาจะใชมาตรการในการรักษาความปลอดภัย เพ่ือการเก็บรักษา รหัสประจำตัวผูใช (“User ID”) 
และรหัสผาน (“Password”) ไวเปนความลับและเพ่ือปองกันไมใหบุคคลอ่ืนนำรหัสประจำตัวผูใช (“User ID”) และ
รหัสผาน (“Password”) ไปใช
 5.2 คำส่ังและการยืนยัน
   (1) คำส่ังใดๆของลูกคาจะมีผลตอเม่ือบริษัทฯ ไดรับคำส่ังน้ันแลว และคำส่ังใดๆของลูกคาใหมีผลใช
บังคับไดจนกวาจะมีการยกเลิกหรือถูกแทนท่ีโดยคำส่ังอ่ืนในภายหลัง ท้ังน้ีเวนแตจะตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนลูกคาจะ
ตองรับผิดชอบตอผลท้ังปวงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทฯ ดำเนินการตามคำส่ังของลูกคา บริษัทฯ ไมตองรับผิดใน
ทุกกรณีสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายประการใดที่เกิดแกลูกคา หรือที่ลูกคากอขึ้นอันเนื่องมาจากการที่
บริษัทฯ ดำเนินตามคำส่ังของลูกคา
   (2) ลูกคาตกลงวาบริษัทฯ ไมจำเปนตองพิสูจนหรือตรวจสอบความถูกตองแทจริงของคำส่ังลูกคาหรือ
ของบุคคลที่อางวากระทำการแทนลูกคาซึ่งไดใหไวกับบริษัทฯ ทั้งชอบที่จะยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ในเมื่อ
บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบของความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนกับลูกคาอันเน่ืองมาจากหรือเก่ียวกับการดังกลาวน้ี
   (3) ลูกคาอาจจะยกเลิกคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) เขามา
ในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ ได ถาคำส่ังเชนวาน้ันยังไมไดรับการยืนยันจากระบบการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ
   (4) บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะยืนยันคำส่ังของลูกคาผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรของบริษัทฯ หรือตาม
วิธีการอ่ืนใด ท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร
   (5) บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะไมดำเนินการส่ังซ้ือตามคำส่ังซ่ึงเกินกวาวงเงินซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคา ซ่ึง
ลูกคาตกลงยอมรับการท่ีบริษัทฯ ไมดำเนินการส่ังซ้ือดังกลาว โดยจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ จาก
บริษัทฯ ท้ังส้ิน
   (6) ลูกคาตกลงส่ังขายเฉพาะหลักทรัพยท่ีอยูในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปดไวกับบริษัทฯ เทาน้ัน
   (7) ลูกคาเขาใจและรับทราบถึงความเส่ียงอันอาจเกิดจากการสงคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพยโดยผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) เขามาในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ เชน การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การ
สงขอมูลเปนไปอยางลาชา หรือไมสามารถสงขอมูลได ตลอดจนกรณีระบบเครือขายมีขอขัดของไมสามารถทำงาน
ไดตามปกติ และความผิดพลาด และคลาดเคล่ือนของขอมูลท่ีไดรับเน่ืองจากขอจำกัดในการใชระบบอินเทอรเน็ต 
(Internet) หากมีความเสียหายเกิดข้ึนจากเหตุดังกลาว ลูกคาตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากทางบริษัท และ 
ยินดีรับความเส่ียงน้ีดวยตนเองทุกประการ
   (8) ในการสงคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพยดวยตนเองของลูกคาโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) 
เขามาในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ น้ัน ลูกคารับรองวาลูกคาทราบถึงกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยในการสง
คำส่ังซ้ือขายท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมและรับรองวาจะไมสงคำส่ังซ้ือขายท่ีไมเหมาะสมใหขัดกับระเบียบดังกลาว 
หากลูกคาฝาฝนลูกคายินยอมเปนผูรับผิดชอบจายคาปรับในกรณีตลาดหลักทรัพยเรียกคาปรับ และยินยอมรับผิดจาย
คาเสียหายอ่ืนใดจากกรณีดังกลาวท้ังส้ิน และบริษัทฯ มีสิทธิไลเบ้ียคาปรับและคาเสียหายน้ีจากลูกคาไดถึงแมลูกคา
ไดปดบัญชีไปแลว
   (9) หากมีการตักเตือนจากตลาดหลักทรัพยเก่ียวกับการสงคำส่ังซ้ือขายไมเหมาะสมของลูกคาหรือไมวา
กรณีใดๆหากบริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มีสิทธิระงับมิใหลูกคาสงคำส่ังซ้ือขายหลักทรัพยดวยตนเองผานทางระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และ/หรือระงับการใหบริการโดยส้ินเชิงตอลูกคา ท้ังน้ีลูกคายินยอมท่ีจะไมเรียกรองคาเสียหาย
หรือคาใชจายใดๆจากบริษัทฯ ท้ังส้ิน



 5.3 การเปดเผยความเส่ียง
   (1) ลูกคารับรองวาลูกคาทราบถึงหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) เขามาในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ เปนอยางดีและยอมรับความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือขายหลักทรัพยโดยผานระบบดังกลาว และลูกคาทราบวาการท่ีบริษัทฯ รับเปน
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยโดยผานระบบดังกลาวมิไดเปนการรับรองหรือรับประกันวาบริษัทฯ จะสามารถปองกัน
ความเส่ียงหรือภัยตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนได
   (2) ลูกคายอมรับวา บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอความสูญเสียและ/หรือความเสียหายท่ีลูกคาไดรับหาก
ความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกลาว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล การประทวง
สงคราม การเขาควบคุมโดยอำนาจรัฐ และขอผิดพลาดเก่ียวกับระบบเครือขายการส่ือสาร หรือความลาชาอันเกิดจาก
เครือขายการส่ือสารของบุคคลภายนอกหรือเครือขายการส่ือสารของบริษัทฯ อุปกรณเคร่ืองใชขัดของ กระแสไฟฟา
ขัดของ การปดตลาดหลักทรัพยตางประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาดหลักทรัพย) หรือตลาดอ่ืน หรือเหตุ
สุดวิสัยท่ีมีผลตอการดำเนินการของบริษัทฯ แตท้ังน้ีเหตุแหงความเสียหายดังกลาวตองไมไดเกิดข้ึนจากความจงใจ
หรือความประมาทเลินเลอของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ
   บรรดาขอมูล และขาวสารตางๆ ซ่ึงบริษัทจัดใหลูกคาในระบบอินเทอรเน็ตน้ัน บริษัทไดจัดสงทำตาม
หลักวิชาการและเปนเพียงขอเสนอแนะเทาน้ัน และบริษัทมิไดยืนยัน และไมรับรองถึงความครบถวนสมบูรณของขอมูล
ดังกลาว บริษัทจึงไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ ตอการท่ีลูกคาไดนำขอมูล และขาวสารน้ันไปใช และเกิดความเสียหาย
ขอ 6.  ในกรณีท่ีลูกคาส่ังซ้ือ และ/หรือ ขายหลักทรัพย ลูกคายืนยันและยอมรับวาบริษัทไมมีความผูกพันในอัน 
ท่ีจะตองรับคำส่ังซ้ือ และ/หรือ ขายหลักทรัพยของลูกคาเสมอไป หากบริษัทเห็นสมควร โดยไมจำเปนตองช้ีแจงแสดง 
เหตุแกลูกคาแตประการใด และรวมท้ังไมมีความรับผิดชอบอยางใด ในกรณีท่ีบริษัทซ้ือ และ/หรือขายหลักทรัพยไมได 
หรือไดไมครบถวนตามจำนวนท่ีลูกคาส่ังน้ัน
   การส่ังซ้ือ และ/หรือ ขายหลักทรัพยไมวาคร้ังใด รายการใด เปนการตัดสินใจของลูกคาโดยลำพังท้ังส้ิน 
ขาวสารขอมูล หรือคำแนะนำใดๆ เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย ไมวาจะโดยบริษัทเอง หรือพนักงานเจาหนาท่ีคน 
ใดของบริษัทไมเปนการผูกพันบริษัท และไมมีผลใหบริษัทตองรับผิดชอบแตอยางใดท้ังส้ิน
ขอ 7.  ในการซ้ือขายหลักทรัพย บริษัทยินยอมใหลูกคาซ้ือขายหลักทรัพยโดยผานบริษัทตามสัญญาน้ีภายใน 
วงเงินตามท่ีบริษัทไดพิจารณาอนุมัติและตามวิธีการคิดคำนวณวงเงินของบริษัท และลูกคาตกลงยอมรับวาบริษัทมีสิทธิ 
ที่จะกำหนดวงเงิน ตลอดจนเงื่อนไขใดๆ สำหรับลูกคาเพื่อใชในการซื้อขายหลักทรัพยทั้งหมด และ/หรือสำหรับ 
หลักทรัพยหน่ึงในแตละวันไดตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยเพียงแตแจงใหลูกคาทราบกอนทำการซ้ือขายหลักทรัพยน้ันๆ
   ท้ังน้ีลูกคาตกลงยอมรับดวยวาบริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงวงเงินดังกลาวเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดโดยไมจำเปน 
ตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา
   บริษัทมีสิทธิท่ีจะไมดำเนินการส่ังซ้ือตามคำส่ังซ่ึงเกินกวาวงเงินซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคา ซ่ึงลูกคา 
ตกลงยอมรับการท่ีบริษัทไมดำเนินการส่ังซ้ือดังกลาวโดยจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายอยางใดๆ จากบริษัท
ท้ังส้ิน
ขอ 8.     ลูกคายินยอมใหบริษัทนำหลักทรัพยท่ีบริษัทซ้ือใหแกลูกคา และ/หรือ หลักทรัพยท่ีลูกคาไดวางไวกับ 
บริษัทหรือสงมอบใหแกบริษัทฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยอาจโอนหลักทรัพยน้ันไวใน 
ช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือช่ือของบริษัทได
   หากลูกคาประสงคจะขอถอนหลักทรัพยท่ีไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยตามวรรคกอน ลูกคาจะตอง 
แจงเปนหนังสือใหบริษัททราบเพ่ือใหบริษัทย่ืนคำขอถอนหลักทรัพยจากศูนยรับฝากหลักทรัพยและสงมอบใหแกลูกคา
ตอไป
            ลูกคายินยอมใหบริษัทดำเนินการใดๆ เก่ียวกับหลักทรัพยของลูกคาท่ีบริษัทไดนำฝากไวกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพยไดทุกประการ ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติใน 
การรับฝากหลักทรัพยท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยกำหนด
ขอ 9.  ลูกคาขอรับรองวาหลักทรัพยท่ีลูกคาสงมอบใหแกบริษัท ลูกคาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพยน้ันๆ 
อยางสมบูรณ หลักทรัพยดังกลาวมิไดจำนำไวกับบุคคลใดๆ ไมไดถูกอางเปนหลักประกันอยางใดไวตอบุคคลใดๆ 
ไมไดตกลงขายใหแกบุคคลใดๆ ไมมีภาระผูกพันใดๆ และหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยท่ีแทจริงหากปรากฏเหตุ 
อยางใดอยางหน่ึงทำใหบริษัทในฐานะตัวแทน และ/หรือ นายหนา ไมอาจโอนขายหลักทรัพยหรือสงมอบหลักทรัพย 
ใหแกผูซ้ือ ลูกคายินยอมชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทจนครบถวนในทันทีท่ีไดรับแจงจากบริษัท
ขอ 10.  หากลูกคาไมชำระคาซ้ือหลักทรัพย และ/หรือ คาธรรมเนียม และ/หรือ คานายหนา และ/หรือคาภาษี 
อากร และ/หรือ คาใชจายอ่ืนใด และ/หรือ คาเสียหาย รวมท้ังหน้ีสินใดๆ ท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากสัญญาน้ี ลูกคายินยอม 
ที่จะชำระดอกเบี้ยใหแกบริษัทในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนดภายใตประกาศกระทรวงการคลังเรื่องอัตรา 
ดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินอาจคิดไดจากผูกูยืมซ่ึงในขณะทำสัญญาน้ีเทากับรอยละ_____________ตอปแตตอไปอาจ 
เปล่ียนแปลงไดตามท่ีบริษัทจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ ไป ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา ”อัตราสูงสุด” นับแตวันท่ีผิดนัด 
ชำระหน้ีจนกวาลูกคาจะชำระเสร็จส้ิน



ขอ 11.    ลูกคาตกลงยินยอมใหถือวา การซ้ือขายหลักทรัพยตามคำส่ังของลูกคาน้ัน บริษัทมีอำนาจท่ีจะซ้ือหรือขาย 
หลักทรัพยจากท่ีบริษัทถืออยู และ/หรือ ในฐานะท่ีบริษัทเปนตัวแทน และ/หรือ นายหนาของผูอ่ืนในเวลาเดียวกันได
ขอ 12.  ลูกคารับทราบหลักเกณฑการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยวาราคาท่ีเสนอในการซ้ือขายหลักทรัพย 
ทุกราคาเปนราคาท่ีรวมท้ังเงินปนผล โบนัส สวนแบงกำไร ดอกผล สิทธิในการซ้ือหุนใหม หรือสิทธิอ่ืนอันจะพึงมีเน่ือง 
จากการถือหลักทรัพยท่ีผูออกหลักทรัพยจะใหหรือใหกอนการโอนกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพยดวยเวนแตตลาดหลักทรัพย 
จะกำหนดเปนอยางอ่ืน
            ลูกคารับทราบและยอมรับผูกพันวาจะไมเรียกรองเอาเงินปนผล โบนัส สวนแบงกำไร ดอกผลสิทธิในการ 
จองซ้ือหุนใหม หรือสิทธิอ่ืนอันจะพึงมีเน่ืองจากการถือหลักทรัพยท่ีผูออกหลักทรัพยจะใหหรือใหกอนการโอนกรรมสิทธ์ิ 
ในหลักทรัพยจากผูออกหลักทรัพย หากการโอนหลักทรัพยน้ันมิไดจดทะเบียนสำหรับหลักทรัพยน้ันๆ ทันเวลากอนปด 
สมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพยเพ่ือจายเปนเงินปนผล โบนัส สวนแบงกำไร ดอกผลหรือสิทธิเชนวาน้ัน
ขอ 13.  ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุในสัญญานี้ ลูกคาขอมอบอำนาจใหบริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆ 
ดังตอไปน้ีแทนลูกคาไดดวย
   13.1 ซ้ือ ขาย โอน รับโอน ตลอดจนจองซ้ือหลักทรัพยทุกชนิดทุกประเภทท่ีซ้ือขายกันท้ังในและนอก 
ตลาดหลักทรัพย ตามจำนวนและราคาท่ีลูกคาไดทำคำส่ังไปยังบริษัทตามแบบท่ีบริษัทกำหนด และ/หรือตามสิทธิท่ี 
ลูกคาพึงมีพึงไดรับ ตลอดจนรับมอบหรือสงมอบการถือครองหลักทรัพยดังกลาว
            13.2 ใหบริษัทยืมหรือใหบุคคลอ่ืนยืมหลักทรัพยของลูกคา ซ่ึงบริษัทไดซ้ือหรือถือครอบครองไวแทนลูกคา 
เม่ือบริษัทเห็นสมควรโดยมิตองแจงใหลูกคาทราบกอน
   13.3 ชำระเงินคาซ้ือหลักทรัพย คาธรรมเนียม และ/หรือ คานายหนา และ/หรือ คาภาษีอากรและ/หรือ 
อากรแสตมป และหรือ คาใชจายใดๆ ท้ังปวงท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายหรือจำหนายจายโอนหลักทรัพยเรียกรองทวงถาม 
และรับเงินคาขายหลักทรัพย รวมท้ังเงินปนผล โบนัส สวนแบงกำไร ดอกเบ้ีย ดอกผล สิทธิในการจองซ้ือหุนใหม 
หรือสิทธิอื่นอันจะพึงมีเนื่องจากถือหลักทรัพยที่ผูออกหลักทรัพยจะใหหรือใหกอนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย  
ท้ังน้ี ลูกคาตกลงใหบริษัทมีอำนาจชำระเงินดังกลาวใหแกบริษัทเองไดดวย
   13.4 นำเงินคาขายหลักทรัพย และ/หรือ ดอกผลของหลักทรัพยตามขอ 13.3 ไปชำระหนี้ของลูกคา 
และ/หรือ นำหลักทรัพยท่ีซ้ือมาหรือท่ีรับโอนมาตามคำส่ังของลูกคา รวมท้ังหลักทรัพย ต๋ัวสัญญาใชเงินตราสารแหง
สิทธิ หรือทรัพยสินอ่ืนใดของลูกคาซ่ึงไดฝากไว สงมอบ หรือมอบหมายใหบริษัทถือครอบครองไวแทนลูกคา และ/หรือ 
ดอกผลของหลักทรัพยดังกลาวไปเปนหลักประกันการชำระหน้ี โดยการจำนำหรือวางเปนประกันการชำระหน้ีทุกชนิด 
ทุกประเภทท่ีลูกคามีอยูกับบริษัทหรือหน้ีของบริษัทหรือหน้ีของบริษัทท่ีมีตอบุคคลภายนอก รวมท้ังใหบริษัทเปนผู 
ลงนามสลักหลังต๋ัวสัญญาใชเงิน ตราสารแหงสิทธิ หลักทรัพยใดๆ หรือลงนามในหนังสือหรือเอกสารใดๆ เพ่ือเปน 
การจำนำ หรือวางประกัน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ตราสารแหงสิทธิ หลักทรัพย หรือทรัพยสินใดๆ แทนลูกคาดวย
   13.5 จำหนายจายโอนหลักทรัพยท่ีซ้ือมา และ/หรือท่ีรับโอนมา และ/หรือ ท่ีครอบครองไวแทนในฐานะ 
ตัวแทนของลูกคารับเงินจากการดังกลาวเพ่ือนำมาชำระหน้ีของลูกคาได
   13.6 ใชสิทธิจากหลักทรัพยที่อยูในความครอบครองของบริษัทซึ่งกำหนดใหสิทธิของลูกคาในการเขา 
ประชุมผูถือหุน และ/หรือผูถือหลักทรัพย โดยการเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนลูกคาไดทุกกรณี
   13.7 รับโอนหลักทรัพยหรือสิทธิใดๆท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการถือหลักทรัพยท่ีบริษัทไดถือครอบครองไวแทน 
โดยใชช่ือบริษัทแทนได 
   13.8 แตงต้ังและถอดถอนตัวแทนชวงเพ่ือทำการใดๆ ตามท่ีรับมอบอำนาจโดยใหตัวแทนชวงมีอำนาจ 
เชนเดียวกันกับบริษัทตามอำนาจท่ีกำหนดไวหนังสือน้ี
   13.9 ทำการใดๆ ตามท่ีรับมอบอำนาจในนามของลูกคาทำกับบริษัทในนามของบริษัทเองหรือในฐานะ 
เปนตัวแทนของบุคคลภายนอกไดดวย
   13.10 ทำ และ/หรือ ลงนามในหนังสือ หรือเอกสารหรือตราสารใดๆ ท่ีเก่ียวของและจำเปนเพ่ือใหบรรลุ 
วัตถุประสงคแหงการมอบอำนาจน้ี
   13.11 ทำการอ่ืนใดบรรดาท่ีจำเปนหรือสมควรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดรับมอบอำนาจไวตามสัญญาน้ี
   13.12 ในกรณีท่ีลูกคาถึงแกความตายหรือตกเปนผูลมละลายหรือเปนผูไรความสามารถ ลูกคายอมให 
บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใดๆ ได เพ่ือปกปองรักษาผลประโยชนของลูกคา และ/หรือ ของบริษัทในการน้ีให 
บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพยท้ังหมดหรือบางสวนไดทันที เพ่ือนำเงินมาชำระหน้ีท้ังปวงท่ีลูกคายังคางชำระแกบริษัท
ขอ 14.  ลูกคาตกลงวางประกันเพ่ือเปนประกันการชำระราคาหลักทรัพย และ/หรือ เปนประกันการชำระหน้ีตาม 
สัญญาน้ี และ/หรือ หน้ีอ่ืนไดของลูกคาท่ีมีอยูกับบริษัทตามรายละเอียดดังน้ี
   14.1 ลูกคาตกลงยินยอมใหถือวาหลักทรัพยท่ีซ้ือมาท้ังหมดของลูกคาเปนประกันการชำระหน้ีตามสัญญา
น้ี และ/หรือ หน้ีอ่ืนใดท่ีลูกคามีอยูกับบริษัทดวย
   14.2 ในกรณีท่ีลูกคาไดรับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย และไดชำระราคาจองซ้ือหลักทรัพยน้ันแลวลูกคา 
ตกลงใหถือวาหลักทรัพยท่ีไดรับจากการจองซ้ือดังกลาวเปนประกันการชำระหน้ีใหแกบริษัทดวยเชนเดียวกับหลักทรัพย 
ท่ีซ้ือมาดังกลาวใน ขอ 14.1



ขอ 15.  ลูกคาตกลงมอบหมายใหบริษัททำหนาท่ีดูแลเก็บรักษาเงิน และ/หรือ หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินท่ี 
ลูกคาไดวางไวกับบริษัทหรือสงมอบใหแกบริษัทไมวาในกรณีใด และ/หรือ ท่ีบริษัทไดซ้ือไวตามคำส่ังของลูกคาและ/
หรือ ท่ีบริษัทไดซ้ือไวเพ่ือประโยชนของลูกคาตามขอตกลงในสัญญาน้ี รวมท้ังสิทธิประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากเงิน 
และ/หรือ หลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินดังกลาวเพ่ือประโยชนในดานการเก็บรักษาและ/หรือ เพ่ือการซ้ือขายหรือ
ขายหรือยืมหรือใหยืมหลักทรัพย และ/หรือ เพ่ือเปนประกันการซ้ือ หรือขาย หรือยืมหรือใหยืมหลักทรัพย และ/หรือ 
เพ่ือประโยชนอ่ืนใด โดยลูกคาตกลงผูกพันและใหคำรับรองตอบริษัทดังน้ี
   15.1 ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทมีสิทธิยึดหนวงและ/หรือ นำไปวางเปนประกันหรือจำนำเปนประกันซ่ึง
บรรดาหลักทรัพยท่ีบริษัทไดซ้ือไวตามคำส่ังของลูกคา และ/หรือ ท่ีบริษัทไดซ้ือไวเพ่ือประโยชนของลูกคาตามขอตกลง 
ในสัญญาน้ี รวมตลอดไปถึงหลักทรัพย ต๋ัวสัญญาใชเงิน ตราสารแหงสิทธิ หรือทรัพยสินอ่ืนใดของลูกคาซ่ึงไดฝากไว 
กับบริษัท หรือไดสงมอบ มอบหมายใหบริษัทครอบครองดูแลดวยเหตุประการใดก็ตาม ไวเพ่ือเปนหลักประกันการ 
ชำระหน้ีบรรดาลูกคาท่ีมีอยูกับบริษัทท้ังหมดตามสัญญาน้ี และ/หรือ หน้ีสินอ่ืนใดทุกชนิดทุกประเภท โดยไมจำกัดวา 
หลักทรัพย ต๋ัวสัญญาใชเงิน ตราสารแหงสิทธิหรือทรัพยสินดังกลาวแลวแตละรายการจะเปนหลักประกันเฉพาะหน้ีสิน 
อันเกิดจากการซ้ือหลักทรัพยรายน้ันเทาน้ันแตอยางใด รวมท้ังยินยอมใหบริษัทนำหลักทรัพย ต๋ัวสัญญาใชเงินตราสาร 
แหงสิทธิ หรือทรัพยสินดังกลาวไปวางเปนประกันหรือจำนำเปนประกันหน้ีของลูกคา และ/หรือ บริษัทตอบุคคลภาย 
นอกไดดวย โดยบริษัทมิสิทธิท่ีจะยึดหนวงและ/หรือ นำไปวางเปนประกันหรือจำนำเปนประกัน ซ่ึงหลักทรัพย ต๋ัว 
สัญญาใชเงิน ตราสารแหงสิทธิ หรือทรัพยสินดังกลาวแลวไวจนกวาจะไดรับชำระหน้ีครบถวน
   ในกรณีท่ีเปนการฝาก สงมอบ มอบหมายใหครอบครองดูแลหรือยึดถือหลักทรัพยไวเปนประกันดังกลาว 
ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทนำหลักทรัพยเหลานั้นไปฝากหรือมอบหมายการครอบครองใหแกผูอื่นตามที่ ก.ล.ต. 
กำหนดไวไดดวย ตามระเบียบปฏิบัติท่ีจะมีกำหนดไวเทาท่ีบริษัทเห็นสมควร และแมวาบริษัทจะไดนำหลักทรัพยไมวา 
ท้ังหมดหรือบางสวน ฝากหรือมอบหมายการครอบครองไวกับบุคคลอ่ืนใดก็ตาม ใหถือวาบริษัทยังมีสิทธิยึดถือหลักทรัพย
เหลาน้ันเปนหลักประกันการชำระหน้ีของลูกคาไดตอไป
   15.2 ลูกคาตกลงและยอมรับวา กรณีลูกคามอบหมายใหบริษัททำหนาท่ีดูแลเก็บรักษาเงินของลูกคาบริษัท 
จะดำเนินการแยกเงินและ/หรือทรัพยสิน และ/หรือหลักทรัพยของลูกคาออกจากบริษัท และ/หรือบริษัทอาจนำเงิน 
ของลูกคาไปลงทุนแสวงหาผลประโยชนเพ่ือลูกคาเองเฉพาะราย และ/หรือ เพ่ือลูกคากับลูกคากับลูกคารายอ่ืนท่ีของ 
บริษัทรวมกันได ไมวาวิธีใดหรือหลายวิธีเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขหรือวิธีการท่ีทางการกำหนดดังตอไปน้ี
   (1) เงินสด เก็บรักษาไวเองในบัญชีแยกตางหาก หรือนำไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือลงทุนใน 
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย โดยใหระบุอยางชัดเจนวาเปนการดำเนินการโดย
บริษัทฯ เพ่ือประโยชนของลูกคา หรือตามวิธีอ่ืนใดท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และบริษัทฯ ประกาศกำหนดหากบริษัทฯ 
ประสบปญหาทางการเงิน เงินของลูกคาท่ีฝากไวดังกลาวไมอยูภายใตมาตรการใหความคุมครองของกองทุนเพ่ือการ 
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝาก
   (2) หลักทรัพย เก็บรักษาไวเองในลักษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะไดวาเปนทรัพยสินของลูกคาหรือนำไปฝากไว 
กับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัดหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและบริษัทฯ ประกาศ 
กำหนด
   (3) ทรัพยสินอ่ืน เก็บรักษาไวเองในลักษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะไดวาเปนทรัพยสินของลูกคาหรือท่ีอ่ืนใด 
ตามท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และบริษัทฯ ประกาศกำหนด
   ทั้งนี้การลงทุนในทรัพยสินของลูกคาตาม (1) ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฝากเงิน และ/หรือ ลงทุน 
กับผูท่ีมีความสัมพันธกับบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในลักษณะเปนบริษัทใหญ บริษัทยอยหรือบริษัทรวม 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการรายการเปดเผย 
ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพยได โดยบริษัทจะแจงความสัมพันธ 
ดังกลาวใหกับลูกคาทราบและใหถือวาผลประโยชนตางๆ ท่ีบริษัทไดรับจากการนำเงินของลูกคาไปลงทุน แสวงหา 
ประโยชนดังกลาว ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “ผลตอบแทน” ใหตกเปนของบริษัท โดยลูกคาจะไดรับคาตอบแทนสำหรับ 
เงินของลูกคาตามท่ีจะกลาวไวในขอ 15.3
   บริษัทฯ จะไมเปนผูดำเนินการใหลูกคาในกรณีท่ีจะใหนำทรัพยสินท่ีไดรับจากลูกคารายใดรายหน่ึงไปใช 
เพ่ือประโยชนของลูกคาอีกรายหน่ึง หรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตเปนไปตามคำส่ังของลูกคาท่ีเปนลายลักษณ 
อักษรมายังบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการใชดุลยพินิจท่ีจะดำเนินการตามความประสงคน้ันของ 
ลูกคาหรือไมก็ไดโดยไมถือเปนความผิดของบริษัทฯ
   15.3 ลูกคาตกลงและยอมรับวา กรณีท่ีลูกคามอบหมายใหบริษัททำหนาท่ีดูแลเก็บรักษาเงินของลูกคา 
ลูกคาจะไดรับคาตอบแทนสำหรับเงินของลูกคาจากยอดเงินคงเหลือสุทธิหลังจากคำนวณเงินคาซ้ือขายหลักทรัพย 
และ/หรือคาธรรมเนียม และ/หรือ คานายหนา และ/หรือ คาภาษีอากร และ/หรือคาใชจายอ่ืนใดในอัตราท่ีบริษัท
กำหนด และอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “คาตอบแทน” โดยคิดคำนวณเปน
รายวัน ท้ังน้ี บริษัทมีสิทธิกำหนดเวลาชำระคาตอบแทน เปล่ียนแปลงกำหนดเวลาชำระคาตอบแทนดังกลาวไวตามท่ี
เห็นสมควร โดยไมจำตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา



   ท้ังน้ี คาตอบแทนจะตองไมเกินกวาผลตอบแทน โดยหากบริษัทไดรับผลตอบแทนท่ีต่ำกวาคาตอบแทน
แลวลูกคาตกลงยินยอมท่ีจะรับคาตอบแทนสำหรับเงินของลูกคาดังกลาวขางตน ในจำนวนเทากับผลตอบแทนหักดวย
คาใชจาย และ/หรือ คาภาษีอากร และ/หรือ ภาระคาใชจายอ่ืนใด แทนคาตอบแทน
   15.4 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงินของลูกคา และ/หรือ หลักทรัพยและ/หรือ
ทรัพยสินอ่ืนได ตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจงใหลูกคาทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดย
บริษัทมีสิทธิหักคาธรรมเนียมดังกลาวจากคาตอบแทนตามขอ 15.3 ไดทันที โดยไมจำเปนตองขอความยินยอมจาก
ลูกคาอีกแตประการใด
   ท้ังน้ี บริษัทมีสิทธิแกไข เปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ วิธีการในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวไดโดยเพียงแตแจงใหลูกคาทราบลวงหนากอนการเปล่ียนแปลงดังกลาว
   15.5 ลูกคารับรองและยืนยันวากอนทำสัญญาน้ีบริษัทไดแจงใหลูกคาทราบและเขาใจอยางดีแลวเก่ียวกับ
   (1)  วิธีปฏิบัติของลูกคาในการฝากหรือถอนเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอ่ืนของลูกคากับหรือจากบริษัท
วิธีการของ บริษัทในการดูแลรักษาเงิน และ/หรือ หลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินอ่ืนของลูกคาตลอดจนคาธรรมเนียม
ในการดูแลรักษาเงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือ หลักทรัพยของลูกคา
   (2)  เงินของลูกคาจะไมอยูภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขในการใหความคุมครองของกองทุนเพ่ือการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ดังน้ันกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงไมประกันการ
ชำระคืนตนเงินและดอกเบ้ียสำหรับเงินของลูกคาแตประการใด
   15.6 บริษัทมีสิทธิดำเนินการใดๆ เก่ียวกับเงิน และ/หรือ หลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินอ่ืนของลูกคา 
ตามท่ีจำเปนเพ่ือใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปนเจาของหลักทรัพยหรือตราสารใดๆ จากผูออก 
หลักทรัพยหรือตราสารน้ันไดภายในเวลาอันสมควร
   15.7 บริษัทจะจัดสงรายงานแสดงทรัพยสินของลูกคาเปนรายเดือน เวนแตในเดือนใดลูกคาไมมีธุรกรรม 
ซ่ึงกอใหเกิดความเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงในทรัพยสินท่ีมอบหมายใหบริษัททำหนาท่ีหนาท่ีดูแลรักษาตามสัญญาน้ี 
บริษัทมีสิทธิไมจัดสงรายงานแสดงทรัพยสินของลูกคาใหแกลูกคาสำหรับเดือนน้ัน และในกรณีท่ีลูกคาไมมีธุรกรรมใน
ลักษณะดังกลาวติดตอกันต้ังแต 12 เดือนข้ึนไป บริษัทมีสิทธิท่ีจะจัดสงรายงานแสดงทรัพยสินของลูกคาใหแกลูกคา
เปนราย 12 เดือนแทน
ขอ 16.  ลูกคาขอรับรองและยืนยันวาลูกคามีความรูและความเขาใจเก่ียวกับลักษณะและความเส่ียงในการลงทุน
ในหลักทรัพยท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยและนอกตลาดหลักทรัพยเปนอยางดีแลว ลูกคาทราบดีวามีความเส่ียง
ท่ีเกิดจาการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยหรือหลักประกันอันอาจมีผลใหลูกคาขาดทุนหรือตองวางหลักประกัน
เพ่ิมเติมตามจำนวนท่ีบริษัท และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนด ซ่ึงรวมถึงลักษณะและรายละเอียด
ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย รวมท้ังเง่ือนไขท่ีวาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธน้ีไม
อาจซ้ือขายไดอีกหลังวันครบกำหนดอายุ และลูกคาทราบดีวาสามารถหาขอมูลเก่ียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธได
จากตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพยหรือผูออกหลักทรัพย
   นอกจากน้ี ลูกคาทราบดีวาการลงทุนและการซ้ือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีความเส่ียงในลักษณะ
ตางๆ ไดแก ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยท่ีใชเปนสินทรัพยอางอิงซ่ึงจะมีผลกระทบตอราคา
ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการที่ผูออกหลักทรัพยอาจจะไมสามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เม่ือผูซ้ือประสงคจะใชสิทธิ (Credit Risk) ความเส่ียงจากการท่ีอาจจะไม 
สามารถขายใบสำคัญสิทธิอนุพันธไดในราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากขาดสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเส่ียงจาก 
ขอจำกัดเก่ียวกับอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธซ่ึงผูซ้ืออาจไมไดใชสิทธิ หรือไมไดขายกอนวันท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิ 
แสดงสิทธิอนุพันธหมดอายุ (Expiry risk) เปนตน โดยลูกคาจะพิจารณาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธดวยความ
ระมัดระวังและรอบคอบอยางดีท่ีสุด และยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนดวยตนเองทุกประการ
ขอ 17. ความรับผิดและการเยียวยา
   17.1 กรณีทรัพยสินของลูกคาสูญหายหรือเสียหาย อันเน่ืองจากการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัท 
บริษัทฯ จะรับผิดชอบทรัพยสินของลูกคาเต็มจำนวน ท้ังน้ี ความรับผิดชอบดังกลาว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะ 
สวนท่ีเกิดจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เทาน้ัน
   17.2 ลูกคาขอใหคำรับรองดวยวาจะไมกระทำการดวยตนเองหรืองดเวนการกระทำหรือยินยอมใหผูอ่ืน 
กระทำการหรือละเวนกระทำการใดๆ อันพึงกระทำเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีบริษัทไดกระทำในฐานะตัวแทน 
หรือนายหนาของลูกคา จนเปนเหตุใหบริษัท และ/หรือ กรรมการ พนักงาน ลูกจางของบริษัท และ/หรือ บุคคลอ่ืน 
ใดตองถูกปรับ รับโทษ รับผิด หรือไดรับความเสียหายตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยวาดวยการชำระราคาและการ 
สงมอบหลักทรัพย และในเร่ืองอ่ืนใดท่ีบริษัทมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยวาดวยการชำระราคา 
และการสงมอบหลักทรัพย และในเรื่องอื่นใดที่บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบ คำสั่ง ซึ่ง ก.ล.ต. 
กระทรวงการคลัง หนวยงาน องคกร หรือคณะกรรมการของทางราชการ หรือเอกชนผูมีอำนาจอ่ืนใดไดประกาศ 
หรือกำหนดลูกคายอมรับผิดชดใชคาเสียหายน้ันใหแกบริษัท และ/หรือ หนวยงาน องคกร หรือคณะกรรมการของ 
ทางราชการหรือเอกชนผูมีอำนาจอ่ืนใดดังกลาวแลวแตกรณี



ขอ 18.  เพ่ือประโยชนสำหรับการดำเนินการตามสัญญาน้ี ลูกคาตกลงมอบหมายใหบริษัทมีสิทธิท่ีจะจองซ้ือหรือ
รับโอนทรัพย ไมวากรณีมีการเพ่ิมทุน ออกหลักทรัพยเพ่ิม หรือกรณีอ่ืนใดก็ตามอันเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีบริษัทไดถือ
ครอบครองไวแทนลูกคาไดดวย เม่ือบริษัทไดแจงใหลูกคาทราบ และลูกคามีคำส่ังเชนวาน้ัน  ท้ังน้ีเวนแตกรณีท่ีลูกคา
มีหน้ีคางชำระอยูกับบริษัท ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทใชสิทธิดังกลาวแทนลูกคาได โดยไมจำเปนตองไดรับคำส่ัง
จากลูกคาก็ได โดยลูกคาจะตองชำระเงินคาหลักทรัพย คาบำเหน็จ คาภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนใด
เน่ืองในการดังกลาวใหแกบริษัทภายในกำหนดเวลาท่ีบริษัทกำหนด และใหใชบรรดาขอตกลงท้ังหลายตามสัญญาน้ี 
กับหลักทรัพยท่ีไดรับมาในกรณีน้ีดวย และในกรณีท่ีลูกคาไมชำระเงินดังกลาว ใหถือวาลูกคาเปนหน้ีบริษัทและตอง 
ชำระดอกเบ้ียใหแกบริษัทต้ังแตวันครบกำหนดจนกวาจะชำระหน้ีเสร็จส้ินในอัตราสูงสุด
ขอ 19.  สัญญาน้ีมีผลผูกพันใชบังคับไดโดยตลอดไปจนกวาฝายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญา ท้ังน้ีในกรณีท่ีลูกคาเปน 
ฝายบอกเลิกสัญญา ลูกคาจะตองชำระหน้ีท้ังปวงท่ียังคงมีอยู หรือคางชำระอยูตอบริษัทพรอมท้ังดอกเบ้ีย (หากมี) 
และคาเสียหาย หรือคาใชจายตางๆ ใหแกบริษัทจนเสร็จส้ินครบถวนกอนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และในการ 
บอกเลิกสัญญาลูกคาจะตองมีหนังสือบอกกลาวใหบริษัททราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันดวย
ขอ 20.  เม่ือบริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีไดทันที และลูกคาจะชำระหน้ีท้ังปวงท่ียังคงคางชำระ 
อยูและคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ใหแกบริษัทภายในเวลาท่ีบริษัทกำหนด ในกรณีท่ีลูกคาไมชำระหน้ีใหแกบริษัท 
ภายในเวลาท่ีบริษัทกำหนด หรือในกรณีท่ีลูกคาปฏิบัติผิดสัญญาขอใดขอหน่ึง บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราสูงสุด 
ตลอดไปจนกวาลูกคาจะชำระเสร็จส้ิน ท้ังน้ีไมเปนการตัดสิทธิบริษัทในการบอกเลิกสัญญาน้ีไดทันที
ขอ 21.  ในกรณีที่ขอตกลงใดในสัญญานี้ขัดตอกฎหมาย หรือใชบังคับไมไดตามกฎหมายหรือตามขอเท็จจริง 
พฤติการณใดๆ หรือตกเปนโมฆะโดยผลของกฎหมายใดๆ คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงใหขอตกลงในสัญญาสวนท่ีมีผล 
บังคับไดตามกฎหมายยังคงใชบังคับตอไป
ขอ 22.  การท่ีบริษัทมิไดใชสิทธิอยางหน่ึงอยางใด ไมวาจะเปนการทวงถาม การเรียกใหชำระหน้ี หรือการกระทำ 
อ่ืนใดท่ีบริษัทมีสิทธิท่ีจะกระทำตามสัญญาน้ี และไมวาในกรณีใดๆ ไมถือวาเปนการสละสิทธิของบริษัทในการท่ีจะใช 
สิทธิเชนวามาน้ันในทุกกรณี
ขอ 23.  เม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี
   23.1 ในกรณีท่ีบริษัทโอนสิทธิ หนาท่ี ความรับผิด ผลประโยชนใดๆ ตามสัญญาน้ี รวมท้ังหลักประกันใดๆ
ท่ีไดใหไวไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลอ่ืนใด
   23.2 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำส่ังของหนวยงานผูมีอำนาจอ่ืนใดหรือไม 
วาดวยเหตุใดๆ ก็ตามอันมีผลใหสิทธิ หนาท่ี ความรับผิด ผลประโยชนใดๆ ตามสัญญาน้ี รวมท้ังหลักประกันใดๆ 
ท่ีไดใหไวตกเปนของบุคคลอ่ืนใด และ/หรือ บริษัทตองโอนสิทธิ หนาท่ี ความรับผิด ผลประโยชนใดๆ รวมท้ังหลัก 
ประกันดังกลาวใหแกบุคคลใดๆ และ/หรือ บริษัทตองดำเนินการอยางใดๆ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ 
คำส่ังดังกลาว
   ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทโอนสิทธิ หนาท่ี ความรับผิด ผลประโยชนใดๆ รวมท้ังหลักประกันดังกลาว 
ได และยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขและขอกำหนดของสัญญาน้ี และ/หรือ ตามท่ีบริษัทไดดำเนินการดังกลาวกับบริษัท 
และ/หรือ บุคคลใดๆ ดังกลาวตอไปทุกประการ โดยลูกคาจะไมโตแยงหรือคัดคานการดำเนินการใดๆ ดังกลาวแต 
อยางใดท้ังส้ิน ท้ังน้ีโดยเพียงแตแจงเปนหนังสือใหลูกคาทราบเทาน้ัน
ขอ 24.  บรรดาการติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือ หนังสือบอกกลาวท้ังหลายท่ีจะติดตอหรือสงใหแกลูกคาน้ัน 
ใหกระทำไดไมวาจะเปนการแจงทางโทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ โทรสาร ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน 
หรือใหคนนำไปสงเอง และถาหากบริษัทไดติดตอไปยังหมายเลขโทรศัพทท่ีลูกคาระบุไวในสัญญาขางตนน้ี ใหถือวา 
ไดแจงหรือสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว ท้ังน้ีโดยไมคำนึงวาลูกคาจะไดรับแจงดวยตนเองหรือไมก็ตามหรือจะมีผูรับไว 
หรือไมก็ตาม และแมหากบริษัทแจงแกลูกคาไมไดหรือสงใหไมได เพราะหมายเลขโทรศัพท โทรพิมพ หรือโทรสาร 
เปล่ียนไปหรือเพราะตำบลและสถานท่ีท่ีกลาวน้ีเปล่ียนแปลงไปหรือถูกร้ือถอนไป โดยลูกคามิไดแจงการเปล่ียนแปลง 
หมายเลขโทรศัพท โทรพิมพ โทรสารหรือการร้ือถอนน้ันเปนหนังสือตอบริษัทก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะหาไมพบตำบล 
สถานท่ีท่ีระบุไวขางตนน้ันก็ดี ใหถือวาลูกคาไดรับทราบการติดตอหรือหนังสือติดตอและ/หรือ คำบอกกลาวหนังสือ 
บอกกลาวของบริษัทแลวโดยชอบ ลูกคาขอรับผิดชอบตอการกระทำของบริษัทท่ีไดดำเนินการไปตามวัตถุประสงคท่ีได 
รับมอบอำนาจทุกประการ
ขอ 25.  ในการซ้ือหลักทรัพย ลูกคาตกลงชำระเงินคาซ้ือหลักทรัพยท่ีส่ังใหบริษัทซ้ือตามจำนวนหลักทรัพยท่ีซ้ือ 
ไดในแตละคราวไมวาจะมีการซ้ือครบถวนตามจำนวนท่ีลูกคาส่ังซ้ือหรือไมก็ตาม พรอมท้ังคาธรรมเนียม และ/หรือ 
คานายหนา และ/หรือคาภาษีอากร และ/หรือ คาใชจายอ่ืนใดดังกลาวในขอ 2. ใหแกบริษัทภายในกำหนดเวลาตาม 
ท่ีตลาดหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทจะกำหนด (ปจจุบันกำหนดใหชำระภายใน 2 วันทำการถัดจากวันท่ีซ้ือหลักทรัพย 
น้ัน) ซ่ึงกำหนดเวลาดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีตลาดหลักทรัพย และ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ 
โดยไมจำเปนตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ท้ังน้ีในกรณีท่ีลูกคาชำระคาซ้ือหลักทรัพยดวยเช็คใหถือวาลูกคาชำระคา 
ซ้ือหลักทรัพยในวันท่ีธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกลาวได



   ท้ังน้ีในการซ้ือหลักทรัพย ใหแกลูกคา บริษัทอาจกำหนดใหลูกคานำเงินสดมอบไวกับบริษัทกอนเวลา
ส่ังซ้ือหลักทรัพยแตละรายการเปนบางรายการ และ/หรือ ทุกรายการตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทกำหนดก็ได สำหรับ
เงินสวนท่ีเหลือ(หากมี) ซ่ึงลูกคาจะตองชำระใหเสร็จส้ินครบจำนวนภายในกำหนดเวลาดังกลาวในวรรคแรก
   บัญชีแคชบาลานซ  (Cash Balance) หมายถึง บัญชีท่ีลูกคาตกลงวางเงินไวลวงหนาเต็มจำนวนกอน
ท่ีจะซ้ือหลักทรัพยกับบริษัท โดยบริษัทจะหักเงินในบัญชีแคชบาลานซลูกคาเพ่ือชำระคาซ้ือ หรือฝากเงินคาขายเขาบัญชี 
แคชบาลานซลูกคาตามกำหนดเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทกำหนด และอำนาจซ้ือหลักทรัพยของลูกคา
จะเทากับจำนวนเงินสดคงเหลือในบัญชี (หากลูกคาวางเงินเปนเช็ค บริษัทจะนำจำนวนเงินมาคำนวณอำนาจซื้อ
เมื่อเช็คนั้นเรียกเก็บ เงินไดแลว) นอกจากนี้ หลักเกณฑเกี่ยวกับดอกเบี้ยสำหรับเงินสดคงเหลือ การฝาก/ถอน 
เงินสด และ/หรือ ทรัพยสินใดๆ ฯลฯ ใหเปนไปตามขอ 15 หรือขอตกลง อ่ืนๆ ท่ีระบุในสัญญาน้ี
   หากลูกคาไมชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกลาวในวรรคแรก ใหถือวาลูกคาเปนหน้ีบริษัทและตองชำระ 
ดอกเบ้ียใหแกบริษัทในอัตราสูงสุดตามท่ีระบุในขอ 10 ต้ังแตวันครบกำหนดดังกลาวจนกวาลูกคาจะชำระหน้ีเสร็จส้ิน 
และลูกคายินยอมใหบริษัทขายหลักทรัพยน้ันในวันทำการถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาดังกลาวหรือหลังจากน้ันตาม
แตบริษัทจะเห็นสมควรโดยมิตองแจงใหลูกคาทราบกอน เพ่ือนำเงินท่ีไดจากการขายหลังจากหักคาธรรมเนียม และ/
หรือ คานายหนา และ/หรือ คาภาษีอากร และ/หรือ คาใชจายอื่นใดดังกลาวใน ขอ 2. มาชำระหนี้ที่คางพรอม
ดอกเบ้ีย รวมท้ังคาเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือหลักทรัพยน้ันใหแกบริษัทจนครบถวนทุกประการ โดยไมมีขอ
โตแยงแตอยางใดท้ังส้ิน เพราะหากเงินท่ีไดจากการขายดังกลาวไมพอชำระหน้ีท่ีคาง ลูกคาตกลงรับผิดชดใชหน้ีใน
สวนท่ีขาด รวมท้ังชำระดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนใหแกบริษัทจนครบถวน
ขอ 26.  ในการขายหลักทรัพย ลูกคาจะตองสงมอบหลักทรัพยพรอมท้ังเอกสารหรือตราสารการโอนท่ีทำและ
ลงนามถูกตองเรียบรอย และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของใหแกบริษัทลวงหนากอนเวลาท่ีลูกคาจะส่ังใหบริษัท
ขายหลักทรัพยน้ัน ในกรณีท่ีลูกคามีคำส่ังใหบริษัทขายหลักทรัพยโดยยังมิไดมีหลักทรัพยฝากไวกับบริษัทลูกคาจะตอง
นำหลักทรัพยท่ีมอบหมายใหบริษัทขาย พรอมท้ังเอกสารตางๆ ดังกลาวสงมอบใหแกบริษัทภายในกำหนดเวลาตาม
ท่ีตลาดหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทจะกำหนด ซ่ึงกำหนดเวลาดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือ บริษัทจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ โดยไมจำเปนตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนาหลังจากน้ันบริษัทจึงจะ
นำเงินคาขายหลักทรัพยน้ันหลังจากหักคาธรรมเนียม และ/หรือ คานายหนา และ/หรือคาภาษีอากร และ/หรือ คา
ใชจายอ่ืนใดดังกลาวในขอ 2. แลวมอบใหแกลูกคาภายในกำหนดเวลาตามท่ีตลาดหลักทรัพยและ/หรือบริษัทกำหนด 
ซ่ึงกำหนดเวลาดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีตลาดหลักทรัพยและ/หรือบริษัทจะประกาศกำหนดเปนคราวๆ
โดยไมจำตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา โดยจะจายเปนเช็คขีดครอมระบุเขาบัญชีลูกคาเทาน้ัน หรือโดยการโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากของลูกคา หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลักทรัพยและ/หรือ บริษัทกำหนด
   หากลูกคาไมสงมอบหลักทรัพยท่ีมอบหมายใหแกบริษัทขายภายในกำหนดเวลาดังกลาวในวรรคกอน 
ลูกคายินยอมใหบริษัทซ้ือหลักทรัพยดังกลาวในวันทำการท่ีถัดจากวันท่ีครบกำหนดหรือหลังจากน้ันตามแตบริษัทจะ
เห็นสมควรโดยมิตองแจงใหลูกคาทราบกอนเพ่ือสงมอบแทนหลักทรัพยท่ีมอบหมายใหบริษัทขายดังกลาว โดยลูกคา
ยินยอมชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการขายหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัททุกอยางทุกประการ โดยใหถือวาลูกคา
เปนหนี้บริษัทและยินยอมชำระดอกเบี้ยในหนี้ดังกลาวนับแตบริษัทไดรับความเสียหายจนกวาจะไดรับชำระหนี้
ท้ังหมดเสร็จส้ิน ท้ังน้ีในกรณีหลักทรัพยท่ีบริษัทซ้ือมาเพ่ือสงมอบแทนดังกลาวไดซ้ือมาในราคาต่ำกวาราคาท่ีบริษัท
ไดขายหลักทรัพยนั้นตามคำสั่งของลูกคา ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทยึดหนวงจำนวนเงินที่เหลือไวทั้งหมด เพื่อ
ชำระคาปรับ หรือคาเสียหายที่ลูกคาจะตองชดใชใหแกบริษัท แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิของบริษัทในการที่จะ
เรียกรองใหลูกคาชดใชจำนวนเงินคาปรับหรือคาเสียหายอ่ืนใดตามสัญญาน้ีจนครบถวนทุกประการ
   ในกรณีท่ีลูกคามอบหมายใหบริษัทขายหลักทรัพยท่ีไดมอบหมายใหบริษัทซ้ือให โดยลูกคายังมิไดชำระ
ราคาคาซ้ือหลักทรัพยน้ันใหแกบริษัท เม่ือบริษัทไดขายหลักทรัพยตามท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวแลวลูกคาจะตอง
ชำระราคาคาซ้ือหลักทรัพยดังกลาวในขอ 25 ใหแกบริษัทจนครบถวนกอนแลว บริษัทจึงจะสงมอบคาขายหลักทรัพย
ดังกลาวขางตนใหแกลูกคา ในกรณีเชนน้ีลูกคาจะใชวิธีหักลบกลบหน้ีกับบริษัทไมได
ขอ 27.  ภายในบังคับขอ 26. วรรคสุดทายน้ี ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทมีสิทธิหักกลบลบหน้ีทุกชนิดของลูกคา
ไดจากเงิน สิทธิเรียกรอง หลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนใดของลูกคาท่ีบริษัทไดยึดหรือครอบครองไวเพ่ือลูกคา ตลอด
จนดอกผล หรือเงินปนผลของหลักทรัพยนั้น ซึ่งรวมทั้งการนำทรัพยสินดังกลาวออกขายในตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือ โดยการขายทอดตลาด และ/หรือโดยการซื้อขายกับบุคคลอื่นใด และ/หรือที่จะมีตอไปในภายหนาได 
ไมวาหน้ีน้ันจะถึงกำหนดชำระคืนหรือไม โดยไมจำตองบอกกลาวใหลูกคาทราบกอน
ขอ 28.  เพื่อใหเปนไปตามคำสั่งหรือหลักเกณฑที่กำหนด  ของบริษัท  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ศูนยรับฝาก หลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกคาตองปฏิบัติ ดังน้ี
 (1) ลูกคายินยอมที่จะแจงและ/หรือจัดหาขอมูลดังตอไปนี้ พรอมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียด
เก่ียวกับขอมูล ดังกลาวใหแกบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย 
สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เม่ือผูประกอบธุรกิจ หรือหนวยงานตางๆ ดังกลาวรองขอ หรือเพ่ือใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานดังกลาวกำหนดแลวแตกรณี



  (ก) ขอมูลท่ีสามารถระบุความมีตัวตนท่ีแทจริงของลูกคา และ/หรือ ผูรับประโยชนจากการซ้ือขายหลักทรัพย
จดทะเบียนของลูกคาทุกรายทุกทอด
  (ข) วัตถุประสงคในการซ้ือขายของลูกคา
       (ค) ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายของลูกคา
       (ง) ในกรณีท่ีลูกคาเปนผูดำเนินการส่ังซ้ือขายเพ่ือบุคคลอ่ืนหลายรายหรือ หลายทอดผานบัญชีแบบไมเปด
เผยช่ือ (omnibus account) ลูกคายินยอมท่ีจะแจง จัดหา และจัดทำ คำช้ีแจงเก่ียวกับขอมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
ของบุคคลอ่ืนน้ัน ทุกรายและทุกทอด ท้ังน้ี เฉพาะท่ีลูกคารูหรือควรรูเน่ืองจากการเปนผูดำเนินการเชนน้ัน
 (2) ลูกคายินยอมใหบริษัท งดใหบริการเปนตัวแทน และ/หรือ นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน กับลูกคา
เปนการช่ัวคราว ปดบัญชีซ้ือขาย จำกัดการซ้ือขาย และดำเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับ การซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน
ของลูกคาไดแลวแตกรณี ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามคำส่ังของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
นายทะเบียนหลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี
  (ก) การซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคามีหรือนาจะมีผลกระทบตอความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
ซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน หรือทำใหหรือนาจะทำใหราคาของหลักทรัพยจดทะเบียนไมตรงตอสภาพปกติของตลาด
  (ข) ลูกคามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่ไมเหมาะสมหรือ อาจฝาฝนกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
       (ค) ลูกคาไมดำเนินการแจง จัดหาขอมูล หรือจัดทำคำช้ีแจงตาม (1) หรือใหขอมูลอันเปนเท็จหรืออาจกอ
ใหเกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ
 (3) ภายใตบทบัญญัติของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ลูกคายินยอมใหบริษัท เปดเผยขอมูลท้ังหมด หรือสวนเก่ียวกับ
ลูกคา บริการเปนตัวแทนและ/หรือ นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน บัญชีรายการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือ
ขอมูลเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคาท่ีบริษัทฯไดเก็บรักษาไวในทุกรูปแบบซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเพียงเอกสาร
ส่ือบันทึกเสียง และ/หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆใหกับคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนวยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย สำนักหักบัญชี  และท่ีปรึกษากฎหมาย และผูตรวจสอบบัญชีฯและบริษัทในเครือบริษัทแม และบริษัท
ลูกของบริษัทฯและเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย และคำส่ังศาลได  ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบขอมูลของลูกคาของบริษัทฯ
และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอมูลเครดิต และกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ขอ 29.  ในกรณีท่ีลูกคาไมไดทำการซ้ือขายหลักทรัพยในบัญชีซ่ึงไดเปดไวกับบริษัทฯ และไมมีทรัพยสินคงเหลือ
อยูในบัญชีเปนระยะเวลาต้ังแต 12 เดือนข้ึนไป หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ประกาศกำหนด บริษัทสามารถดำเนินการ
ปดบัญชีของลูกคาได ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ มีสิทธินำเงินสดของลูกคาในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยตามสัญญาน้ี
มาหักชำระคารักษาบัญชีใหแกบริษัทฯ ในอัตราท่ีบริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ ไมจำเปนตองแจงใหลูกคา
ทราบหรือไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคาอีกแตอยางใด และลูกคาตกลงจะไมยกขอตอสูใดๆ ข้ึนตอสูกับบริษัทฯ 
ท้ังน้ีบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการบอกเลิกสัญญาและปดบัญชีของลูกคาท้ังหมดกับบริษัทฯ
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมขอตกลงแหงสัญญาฉบับน้ีไดตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรโดยไมตอง
ไดรับความยินยอมจากลูกคากอน ซ่ึงบริษัทฯ จะทำการแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบ และลูกคาตกลง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ไดแกไขเปล่ียนแปลงอยางเครงครัด
   สัญญาน้ีใหอยูภายใตบังคับและการตีความของกฎหมายไทยและคูสัญญาตกลงวา ในกรณีท่ีมีขอพิพาท
ตามสัญญาฉบับน้ีศาลท่ีมีอำนาจพิจารณาคดีคือศาลท่ีมีเขตอำนาจในประเทศไทย ท้ังน้ีบริษัทมีสิทธิท่ีจะดำเนินคดีกับ
ลูกคาตอศาลอ่ืนใดท่ีเขตอำนาจเหนือลูกคาและ/หรือทรัพยสินของลูกคา
   ในกรณีมีขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือขายหลักทรัพยตามสัญญาฉบับน้ี ระหวางบริษัทฯ
กับลูกคา ลูกคามีสิทธิย่ืนคำรองตอสำนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือขอใหมีการช้ีขาดขอพิพาทโดยอนุญาตตุลาการ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวของประกาศกำหนด
   คูสัญญาท้ังสองฝายตางไดอานแลวเขาใจขอความแหงสัญญาโดยตลอดเห็นเปนการถูกตองตามเจตนา
ทุกประการจึงไดลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราสำคัญไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน

 X……………………………………………………………………………....….. ลูกคา

  (                                                                            )

 X……………………………………………………………………………....….. คูสมรสของลูกคาใหความยินยอม

  (                                                                            )

 X……………………………………………………………………………....….. บริษัท

  (                                                                            )

 X……………………………………………………………………………....….. พยาน/เจาหนาท่ีการตลาด

   (                                                                            )



บันทึกขอตกลงการทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยี

วันที่………………………………..

ขาพเจา……………………………………………………..……………….…………………………………..…………

Email……………………………………………………………เบอรโทรศัพท…………………………………………. 

ตกลงทำสัญญาแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด (“บริษัท”) ใหเปนตัวแทนและ/หรือ นายหนาเพื่อ 

ซ้ือ ขาย ยืม ใหยืม แลกเปล่ียน หลักทรัพย หนวยลงทุนและ/หรือ สัญญา ซ้ือขายลวงหนา และ/หรือ ดำเนินการ 

อื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  โดยขาพเจามีความประสงคขอทำธุรกรรมและรับขอมูลภายใต 

สัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาของบริษัท ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดและขอตกลง 

ดังตอไปนี้

ขอ 1. การทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาของลูกคารวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชี 

กูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย หรือบัญชี 

ซ้ือขายอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัติ 

วาดวย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544

ขอ 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับน้ี หมายถึง การติดตอ-ส่ือสารการยืนยัน- 

ยอมรับ การรับ-สงขอมูล ขอความ อักษร ตัวเลข ภาพ เสียงทุกรูปแบบ ที่อยูในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

ระบบออนไลนอีเมล (E-mail) ระบบโทรคมนาคม โทรศัพท การสงขอความอักษร หรือ SMS (Short Messaging 

Service) ภาพและเสียง หรือ MMS (Multimedia Messaging Service) หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดที่มีขึ้นใน 

ภายหนา

ขอ 3. การทำธุรกรรมภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ หมายถึงการซื้อ ขาย จองซื้อ ยืม ใหยืม แลกเปลี่ยน 

การโอน รับโอน รับมอบ สงมอบ จาย จำนำ จดแจง เพิกถอน ฝาก ถอน แปลงสภาพ สลักหลัง ไถถอน 

ตรวจสอบ แกไข ใชสิทธิ การลางฐานะ ตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาโดยรวมถึงการฝาก การถอน                

หลักประกัน หลักทรัพย เงินสด การโอนเงิน และรับโอนเงินจากตางประเทศ การหักเงินในบัญชีธนาคาร                    

ของขาพเจา การโอนหลักทรัพย การออกใบหลักทรัพย (ใบหุน) การขอเพิ่มหรือขอลดวงเงินซื้อขายการขอ 

เปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ

ขอ 4. การรับขอมูลภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ หมายถึง การติดตอ การรับขอมูล เอกสาร ใบยืนยัน 

ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statements) รายงานหลักทรัพยการ 

ตอบรับ การแจง การบอกกลาว หนังสือแจงเตือน (CALL) หรืออ่ืนใดท่ีเก่ียวกับสัญญาแตงต้ังตัวแทน ดังกลาว

ขอ 5. ลูกคาตกลงใชท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) เพ่ือการทำธุรกรรมและการรับขอมูล 

ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) ใหบริษัทติดตอกลับไป 

ถึงลูกคา เพื่อการแจง บอกกลาว ยืนยันการทำธุรกรรม หรือการแจงเตือนผานระบบ SMS หรือ MMS ตามที่ 

ระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี

ขอ 6. ในกรณีท่ีลูกคาตองการเปล่ียนแปลงท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) หรือหมายเลข 

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) ลูกคาจะตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร



วันที่………………………………..

ขาพเจา……………………………………………………..……………….…………………………………..…………

Email……………………………………………………………เบอรโทรศัพท…………………………………………. 

ตกลงทำสัญญาแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด (“บริษัท”) ใหเปนตัวแทนและ/หรือ นายหนาเพื่อ 

ซ้ือ ขาย ยืม ใหยืม แลกเปล่ียน หลักทรัพย หนวยลงทุนและ/หรือ สัญญา ซ้ือขายลวงหนา และ/หรือ ดำเนินการ 

อื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  โดยขาพเจามีความประสงคขอทำธุรกรรมและรับขอมูลภายใต 

สัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาของบริษัท ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดและขอตกลง 

ดังตอไปนี้

ขอ 1. การทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาของลูกคารวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชี 

กูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย หรือบัญชี 

ซ้ือขายอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัติ 

วาดวย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544

ขอ 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับน้ี หมายถึง การติดตอ-ส่ือสารการยืนยัน- 

ยอมรับ การรับ-สงขอมูล ขอความ อักษร ตัวเลข ภาพ เสียงทุกรูปแบบ ที่อยูในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

ระบบออนไลนอีเมล (E-mail) ระบบโทรคมนาคม โทรศัพท การสงขอความอักษร หรือ SMS (Short Messaging 

Service) ภาพและเสียง หรือ MMS (Multimedia Messaging Service) หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดที่มีขึ้นใน 

ภายหนา

ขอ 3. การทำธุรกรรมภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ หมายถึงการซื้อ ขาย จองซื้อ ยืม ใหยืม แลกเปลี่ยน 

การโอน รับโอน รับมอบ สงมอบ จาย จำนำ จดแจง เพิกถอน ฝาก ถอน แปลงสภาพ สลักหลัง ไถถอน 

ตรวจสอบ แกไข ใชสิทธิ การลางฐานะ ตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาโดยรวมถึงการฝาก การถอน                

หลักประกัน หลักทรัพย เงินสด การโอนเงิน และรับโอนเงินจากตางประเทศ การหักเงินในบัญชีธนาคาร                    

ของขาพเจา การโอนหลักทรัพย การออกใบหลักทรัพย (ใบหุน) การขอเพิ่มหรือขอลดวงเงินซื้อขายการขอ 

เปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ

ขอ 4. การรับขอมูลภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ หมายถึง การติดตอ การรับขอมูล เอกสาร ใบยืนยัน 

ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statements) รายงานหลักทรัพยการ 

ตอบรับ การแจง การบอกกลาว หนังสือแจงเตือน (CALL) หรืออ่ืนใดท่ีเก่ียวกับสัญญาแตงต้ังตัวแทน ดังกลาว

ขอ 5. ลูกคาตกลงใชท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) เพ่ือการทำธุรกรรมและการรับขอมูล 

ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) ใหบริษัทติดตอกลับไป 

ถึงลูกคา เพื่อการแจง บอกกลาว ยืนยันการทำธุรกรรม หรือการแจงเตือนผานระบบ SMS หรือ MMS ตามที่ 

ระบุไวในแบบคำขอเปดบัญชี

ขอ 6. ในกรณีท่ีลูกคาตองการเปล่ียนแปลงท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) หรือหมายเลข 

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone) ลูกคาจะตองแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร

ขอ 7. ลูกคายอมรับวาการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทจัดสงยังที่อยูไปรษณีย 
อิเล็กทรอนิกสของลูกคานั้น หากเปนขอมูลหรือเอกสารดานตราสารทุน ตราสารอนุพันธ ตราสารหนวยลงทุน 
ประเภทใบยืนยันการซื้อ ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการ เคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) 
รายงานหลักทรัพย ลูกคาสามารถจัดพิมพดวยตนเองเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน หรือลูกคาสามารถขอใหบริษัท 
จัดพิมพและออกเอกสารตนฉบับหรือสำเนาเอกสารอื่นใดเปนคราวๆได ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะ 
เปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมแบบฟอรม เอกสารหลักฐาน ขอมูลอื่นใดของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร 
โดยบริษัทจะแจง ใหลูกคาทราบ
ขอ 8. ในกรณีท่ีลูกคาตองการยกเลิกการทำธุรกรรมผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามขอ 3.) หรือลูกคา 
ตองการยกเลิกการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามขอ 4.) ลูกคาจะตองแจงเปนลายลักษณ 
อักษรใหบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 7 (เจ็ด) วันทำการกอนวันที่ลูกคามีความประสงคการยกเลิกดังกลาว
ขอ 9. การทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลูกคาตกลงยินยอมชำระคา 
ธรรมเนียม และคาบริการ(ถามี) ตามอัตราที่บริษัทกำหนดทุกประการ
ขอ 10. ลูกคามีความรูและความเขาใจการทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนอยางดีแลว โดยรับทราบและยอมรับวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการใหบริการสื่อสารสาธารณะที่มี 
ผูใชบริการทั่วโลก ยอมมีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได อาทิเชน การสูญหายของขอมูล 
ระหวางการนำสง การรับ-สง ยืนยันตอบรับ ขอมูลที่ลาชาหรือไมดำเนินการใหบรรลุผลได การถูกแทรกแซง 
การเจาะผานหรือลวงรู ขอมูลใดๆในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดยบุคคลภายนอก การผิดพลาดหรือ 
คลาดเคลื่อน ขอมูลตางๆ ซึ่งบริษัทมิอาจรับรองหรือรับประกันวาจะปองกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น ไดในการนี้ลูกคาตกลงจะไมเรียกรองใหบริษัทตองรับผิดชอบคาเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุ 
ดังกลาวทั้งสิ้น
ขอ 11. ลูกคาตกลงวาจะตองทำการตรวจสอบความถูกตองในการทำธุรกรรมและการรับขอมูล 
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง ที่ลูกคาดำเนินการกับบริษัทหรือไดรับขอมูลจากบริษัท หากลูกคาพบ 
วามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะตองแจงใหบริษัททราบทันทีภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้หากลูกคามิไดโตแยง 
หรือคัดคาน ความถูกตองของการทำธุรกรรมหรือการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวภายใน 
3 วัน นับแตวันที่ลูกคาทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหรือวันที่บริษัทนำสงขอมูลใหแกลูกคาแลวใหถือวาลูกคาตกลง 
ยอมรับ และผูกพันธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกตองครบถวนแลว และบริษัท 
ไดกระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณแลว
ขอ 12. บันทึกขอตกลงการทำธุรกรรมหรือการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ใหถือวาเปน 
สวนหนึ่งของสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนา
   
  เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ



หนาวาง



ขอแสดงความนับถือ

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาเพื่อชําระหนี้ และ/หรือบรรดา ภารผูกพันตางๆ 
ใหแก บริษัท หลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด (ตอไปนี้นี้ เรียกวา “บริษัท”) ตามที่ปรากฏในใบแจงหนี้และสื่อบันทึกขอมูล (MEDIA) 
หรือระบบสื่อสาร ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data) หรือคําสั่งที่ ธนาคารไดรับจากบริษัท และ/หรือ 
ตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใด ที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทใหกระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
และนําเงินดังกลาว โอนเขาบัญชีลูกคา

ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงชําระคาบริการ และ/หรือ คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชบริการหักบัญชี 
ดังกลาว ใหแกธนาคารตามที่ธนาคารกําหนด โดยยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุขางตน และ/หรือบัญชีเงินฝาก 
อื่นใดของขาพเจา ที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชําระคาบริการ และ/หรือ คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายดังกลาวได

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแก บริษัทดังกลาว หากปรากฏ 
ในภายหลังวาจํานวนเงินที่ระบุในคําสั่งตามที่ธนาคารไดรับนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา 
ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ และสื่อบันทึกขอมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท 
เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยท้ังน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง 
หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหนี้แกบริษัทตามจํานวนที่ปรากฏใน 
ใบแจงหนี้ และสื่อบันทึก ขอมูล (MEDIA) หรือระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา 
ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ของขาพเจาตอเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้น เทานั้น และในการหักบัญชี 
เงินฝากดังกลาว และในการหักเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจา 
สามารถทราบรายการดังกลาว นั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ 
ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือนี้ ไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลง 
ใหหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝาก ท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขท่ีบัญชี 
เงินฝากดังกลาวไดดวยทุกประการ การขอใหหักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนี้ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้ และใหคงมี 
ผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

วันที่……… เดือน ….………….………… พ.ศ. …………

เรียน ผูจัดการธนาคาร…………………………………………………………………………………………..จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)

สํานักงานใหญ/สาขา ………………………………………………………………………………………………………………………………

ขาพเจา………………………………………………………………….…เจาของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่                                                         ชื่อบัญชี ………………………..…….………………………

สถานที่ติดตอ………………………………………………………………………………………….โทรศัพท ………………………….………
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