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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…………………………………………………………………….. 

กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวนพรอมแนบเอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบการเปดบัญชีตามที่แจงไวขางตน

หมายเหตุ : 

1. ทานสามารถรองเรียนในเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานที่มีผลกระทบตอลูกคา 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

ลูกคา ลงนามทั้งหมด 8 จุด หนาที่ 7, 10, 23, 27, 30, 32, 33, 35

ผูแนะนําการลงทุน ลงนามทั้งหมด 8 จุด หนาที่ 7, 10, 11, 23, 27, 30, 32, 35

แบบคําขอเปดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ (Derivatives Trading Application Form) 

ประเภทบุคคลธรรมดา  (Individual)

วนัที ่Date………………………………………………

ขาพเจามอบหมายใหบรษิทัหลักทรพัย โกลเบล็ก จาํกดั (“บรษิทัฯ”) เปนตัวแทนซ้ือขายตามเง่ือนไขและขอกาํหนด

ของสญัญาแตงตัง้ตางๆ ระหวางขาพเจากบับรษิทัฯ โดยขาพเจาขอเปดบญัชกีบับรษิทัฯ และมีความประสงคจะซือ้ขาย

ผานระบบ ดังนี้

�   Settrade        �  MT4         �  อืน่ๆ ………………………………………………………………

สวนที่ 1 สวนของลูกคา

  ขอมูลลูกคา  (Personal Data)  

คาํนาํหนา   � นาย/MR    � นาง/MRS   � นางสาว/MISS  � อืน่ๆ/OTHERS……………………………

ชือ่ – นามสกลุ/Name & Surname ไทย/Thai    …………………………………………………………………..

ชือ่ – นามสกลุ/Name & Surname อังกฤษ/English………………………………………………………..………

วนัเดอืนปเกดิ/Date Of Birth.……./………../…………อายุ Age………..สัญชาต/ิNationality……………………..

ประเภทหลักฐานการแสดงตน    

� บตัรประจําตวัประชาชน  ID Card  � บตัรประจําตวัประชาชนตลอดชีพ  ID Card                         

� บตัรคนตางดาว Alien Registration Card              � หนงัสอืเดินทาง Passport                

เลขที…่………………………..วันทีห่มดอายุ………/…………/……………ประเทศท่ีออก………………………..

ระดับการศึกษาสูงสุด  Highest Education 

� สงูกวาปรญิญาตร ี Above Bachelor Degree        � ปรญิญาตร ีBachelor Degree    

� ตํา่กวาปรญิญาตร ี Below Bachelor Degree 

สถาบนัการศกึษาสูงสดุ Highest Education Institution……………………………..………………………………..

สถานภาพ Status    � โสด Single    � สมรส Married  โปรดระบุชือ่คูสมรส (Please specify)

ชือ่คูสมรส…………………………………………………………………………………………………………..

ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน/ทีอ่ยูตามประเทศสัญชาต ิHouse Registration Address 

เลขที/่No/….…..หมูที/่Village No. ………..อาคาร/หมูบาน Building/Village…….……………………….…..…….

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

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

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

อาชีพ  ตําแหนง………………………………………สถานท่ีทาํงาน……………………………………………….

………………………………………………………………ประเภทธุรกจิ……………………………………….

ตาํแหนงทางการเมือง Position in polities � ไมมี No  � ม ีYes ……………..……………..………..…………
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ชัน้/Floor……..ถนน/Road…………………………………….แขวง/Sub-District……………….……………….
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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……………………….รหัสไปรษณีย/Postcode…………………
ประเทศ/Country…………………………………..เบอรโทร (ทีบ่าน)………………………………………………

ชื่อสถานที่ทํางาน Workplace Address…..…………………………………………….…………..…………..…..
ตาํแหนง Position…………………………….ประเภทกิจการ………………………………………………………
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 

� เจาของกจิการ 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
� อญัมณีและเครือ่งประดบั/Jewly and Gold Trading � คาสโินและบอนการพนัน/Casinos and Gaming Industry    
� ผลติและคาอาวธุ/Weapons Manufacturing and Broker � ธรุกิจนําเทีย่ว/ทวัร Tour Business                          
� บรษิทัหรอืนายหนาจดัหางาน/Recruitment Service Agent � คาของเกา/Antique Trading                      
� ธรุกจิเงินกูนอกระบบทีไ่มขัดตอกฎหมาย/Informal Lending Business � สถานบริการ/สถานบนัเทิง/Entertainment                   
� แลกเปลีย่นเงินตรา/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 

  แบบแสดงตนท่ัวไป  General  identification

ประเทศของแหลงที่มาของรายได Country of income Source
� ประเทศไทย � ประเทศอ่ืน…………………………………………………………………………………..

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

ทานตองการเปดบัญชีน้ี/The purpose of this fund account opening is
� เพื่อตนเอง/for Account Owner (s)        � เพ่ือบุคคลอื่น*/for Other*

*กรณีเปดบัญชีเพ่ือผูอื่น 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……………………………………………..……………..……………….…….……..

เลขท่ีบตัรประชาชน/Personal ID…………….….…………ความสัมพันธ/Relationship…………………..…………

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

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

ตําแหนงทางการเมือง Position in polities � ไมมี No  � มี Yes ……………………………………….………
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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……………………….รหัสไปรษณีย/Postcode…………………
ประเทศ/Country…………………………………..เบอรโทร (ทีบ่าน)………………………………………………

ชื่อสถานที่ทํางาน Workplace Address…..…………………………………………….…………..…………..…..
ตาํแหนง Position…………………………….ประเภทกิจการ………………………………………………………
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 

� เจาของกจิการ 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…………………………………..……………….

ขอมูลเก่ียวกับประเภทธุรกิจ Type of Business
� อัญมณีและเครือ่งประดบั/Jewly and Gold Trading � คาสโินและบอนการพนัน/Casinos and Gaming Industry    
� ผลติและคาอาวธุ/Weapons Manufacturing and Broker � ธรุกิจนําเทีย่ว/ทวัร Tour Business                          
� บรษิทัหรอืนายหนาจดัหางาน/Recruitment Service Agent � คาของเกา/Antique Trading                      
� ธรุกจิเงินกูนอกระบบทีไ่มขัดตอกฎหมาย/Informal Lending Business � สถานบริการ/สถานบนัเทิง/Entertainment                   
� แลกเปลีย่นเงินตรา/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 

  แบบแสดงตนท่ัวไป  General  identification

ประเทศของแหลงที่มาของรายได Country of income Source
� ประเทศไทย � ประเทศอ่ืน…………………………………………………………………………………..

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

ทานตองการเปดบัญชีน้ี/The purpose of this fund account opening is
� เพื่อตนเอง/for Account Owner (s)        � เพ่ือบุคคลอื่น*/for Other*

*กรณีเปดบัญชีเพ่ือผูอื่น 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……………………………………………..……………..……………….…….……..

เลขท่ีบตัรประชาชน/Personal ID…………….….…………ความสัมพันธ/Relationship…………………..…………

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

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

ตําแหนงทางการเมือง Position in polities � ไมมี No  � มี Yes ……………………………………….………
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ขอมูลอางอิง/บุคคลแนะนํา   References/Recommended by
� ไมม ีNo    � เจาหนาที ่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     
� เพือ่ประโยชนทางภาษ ีTax Benefits       � อ่ืนๆ  Others……….…………………………………..………

ลักษณะการลงทุน Type of Investment
� เพื่อเก็งกําไรระยะส้ัน (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………………………………………….เลขท่ีบัญชี Account No. ……..……………………………
ประเภทบัญชี Account Type  : � บัญชีออมทรัพย/Saving   � บัญชีกระแสรายวัน/Current

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

เพือ่ใหสามารถนาํเสนอผลติภณัฑหรอืบรกิารทีส่อดคลองกบัประเภทลูกคา รวมท้ังการใหขอมลูและการแจงเตอืนตางๆ ท่ีเหมาะสม 

กบัลกูคาแตละประเภท ขอใหทานระบปุระเภทผูลงทนุ ตามดานลางนี ้ทัง้นี ้เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามคําจํากดัความตาม 

หมายเหตุที่ระบุไวดานลางนี้

 � ผูลงทุนทั่วไป   กรณีที่ทานประสงคจะซื้อหลักทรัพยและ/หรือตราสารอนุพันธ                   

 � ผูลงทุนสถาบัน

 � ผูลงทุนรายใหญ   กรณีที่ทานประสงคจะซื้อหุนกูและ/หรือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

           � นิติบุคคล     � บุคคลธรรมดา

  (อางถึงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ือง การกําหนดบทนิยามของผูลงทุนทั่วไป   

  สถานบัน และผูลงทุนรายใหญ ตามหมายเหตุดานลางน้ี)                  

หมายเหตุ :

1. สิทธิในการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินของลูกคาในแตละประเภทอาจไมเทาเทียมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความเส่ียงที่

 เหมาะสมกับลูกคา และขอจํากัดในบางประการท่ีอาจแตกตางกันของลูกคาในแตละประเภท

2. กรณีที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูล หรือขอมูลท่ีบริษัทมีอยูไมเพียงพอหรือไมเปนปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ หรือมีเหตุอันควร

 สงสัยอื่นใดที่อาจทําใหบริษัทไมสามารถจัดประเภทลูกคาได บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใหบริการแกลูกคาโดยถือวาเปนลูกคา

 ประเภท “ลูกคาทั่วไป” 

3. ผูลงทุนรายใหญ หมายถึง บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ท่ีมีฐานะทางการเงินเปนไปตามเกณฑดังน้ี

 3.1 กรณีบุคคลธรรมดา (นับรวมคูสมรสได) ตองมี

  (3.1.1) สินทรัพยสุทธิตั้งแต 50 ลานบาทข้ึนไป (ไมนับรวมอสังหาริมทรัพย) หรือ

  (3.1.2) มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 4 ลานบาทขึ้นไป หรือ

  (3.1.3) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป หรือ

                ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวตั้งแต 20 ลานบาท ขึ้นไป               

 3.2 กรณีนิติบุคคล ตองมี

  (3.2.1) สวนของผูถือหุน ตั้งแต 100 ลานบาทข้ึนไป หรือ

  (3.2.2) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป หรือ

                ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวตั้งแต 40 ลานบาท ขึ้นไป

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

 ผูลงทนุรายใหญพิเศษ และผูลงทุนรายใหญ

  การรับทราบขอมูลความเส่ียงสําหรับนักลงทุนเปราะบาง

นักลงทุนเปราะบาง หมายถึง ผูลงทุนซ่ึงบริษัทตองใชความระมัดระวังในการติดตอและใหบริการเปนพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ 

การพิจารณา ดังนี้

1. เปนบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป

2. มีความรูทางการเงินอยางจํากัด หรือไมมีประสบการณในการลงทุน

3. เปนบุคคลธรรมดาท่ีมีขอจํากัดในการสื่อสาร/การตัดสินใจดวยตนเอง หรือมีภาวะบกพรองทางสุขภาพ
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ขอมูลอางอิง/บุคคลแนะนํา   References/Recommended by
� ไมม ีNo    � เจาหนาที ่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     
� เพือ่ประโยชนทางภาษ ีTax Benefits       � อ่ืนๆ  Others……….…………………………………..………

ลักษณะการลงทุน Type of Investment
� เพื่อเก็งกําไรระยะส้ัน (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………………………………………….เลขท่ีบัญชี Account No. ……..……………………………
ประเภทบัญชี Account Type  : � บัญชีออมทรัพย/Saving   � บัญชีกระแสรายวัน/Current

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

เพือ่ใหสามารถนาํเสนอผลติภณัฑหรอืบรกิารทีส่อดคลองกบัประเภทลูกคา รวมท้ังการใหขอมลูและการแจงเตอืนตางๆ ท่ีเหมาะสม 

กบัลูกคาแตละประเภท ขอใหทานระบุประเภทผูลงทนุ ตามดานลางนี ้ทัง้นี ้เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามคําจํากดัความตาม 

หมายเหตุที่ระบุไวดานลางน้ี

 � ผูลงทุนทั่วไป   กรณีที่ทานประสงคจะซื้อหลักทรัพยและ/หรือตราสารอนุพันธ                   

 � ผูลงทุนสถาบัน

 � ผูลงทุนรายใหญ   กรณีที่ทานประสงคจะซื้อหุนกูและ/หรือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

           � นิติบุคคล     � บุคคลธรรมดา

  (อางถึงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ือง การกําหนดบทนิยามของผูลงทุนทั่วไป   

  สถานบัน และผูลงทุนรายใหญ ตามหมายเหตุดานลางน้ี)                  

หมายเหตุ :

1. สิทธิในการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินของลูกคาในแตละประเภทอาจไมเทาเทียมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความเส่ียงที่

 เหมาะสมกับลูกคา และขอจํากัดในบางประการท่ีอาจแตกตางกันของลูกคาในแตละประเภท

2. กรณีที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูล หรือขอมูลท่ีบริษัทมีอยูไมเพียงพอหรือไมเปนปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ หรือมีเหตุอันควร

 สงสัยอื่นใดที่อาจทําใหบริษัทไมสามารถจัดประเภทลูกคาได บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะใหบริการแกลูกคาโดยถือวาเปนลูกคา

 ประเภท “ลูกคาทั่วไป” 

3. ผูลงทุนรายใหญ หมายถึง บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ท่ีมีฐานะทางการเงินเปนไปตามเกณฑดังน้ี

 3.1 กรณีบุคคลธรรมดา (นับรวมคูสมรสได) ตองมี

  (3.1.1) สินทรัพยสุทธิตั้งแต 50 ลานบาทข้ึนไป (ไมนับรวมอสังหาริมทรัพย) หรือ

  (3.1.2) มีรายไดเฉลี่ยตอปตั้งแต 4 ลานบาทขึ้นไป หรือ

  (3.1.3) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป หรือ

                ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวตั้งแต 20 ลานบาท ขึ้นไป               

 3.2 กรณีนิติบุคคล ตองมี

  (3.2.1) สวนของผูถือหุน ต้ังแต 100 ลานบาทข้ึนไป หรือ

  (3.2.2) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป หรือ

                ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวตั้งแต 40 ลานบาท ขึ้นไป

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

 ผูลงทนุรายใหญพิเศษ และผูลงทุนรายใหญ

  การรับทราบขอมูลความเส่ียงสําหรับนักลงทุนเปราะบาง

นักลงทุนเปราะบาง หมายถึง ผูลงทุนซ่ึงบริษัทตองใชความระมัดระวังในการติดตอและใหบริการเปนพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ 

การพิจารณา ดังนี้

1. เปนบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป

2. มีความรูทางการเงินอยางจํากัด หรือไมมีประสบการณในการลงทุน

3. เปนบุคคลธรรมดาท่ีมีขอจํากัดในการสื่อสาร/การตัดสินใจดวยตนเอง หรือมีภาวะบกพรองทางสุขภาพ



p6 p7
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(ในการคำนวนคะแนนใหเลือกขอท่ีมีคะแนนสูงสุด)(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. ทานเปนบคุคลธรรมดาทีม่ขีอจาํกดัในการสือ่สาร/การตัดสินใจดวยตนเอง หรือมภีาวะบกพรองทางสขุภาพ
 (    ) ใช              (    ) ไมใช        



p8 p9

(ในการคำนวนคะแนนใหเลือกขอท่ีมีคะแนนสูงสุด)(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. ทานเปนบคุคลธรรมดาทีม่ขีอจาํกดัในการส่ือสาร/การตัดสินใจดวยตนเอง หรือมภีาวะบกพรองทางสขุภาพ
 (    ) ใช              (    ) ไมใช        



p10 p11

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

คำรับรอง ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูแนะนำการลงทุนถึงขอมูลผลิตภัณฑที่นำเสนออยางครบถวน ถูกตอง
และชัดเจนและเขาใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนเปนอยางดี และขาพเจายินยอม
ที่จะผูกพันตนเองตามขอกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาใดๆของบริษัททุกประการ

สวนของผูแนะนําการลงทุน
1. ผูแนะนาํการลงทุนไดตรวจสอบบัตรประชาชนฉบับจรงิหรอืไม  � ใช  � ไมใช
2. การลงนามของลูกคาในคําขอเปดบัญช ีและในสัญญาฯ ตอหนาทานหรอืบคุคลทีไ่ดรบัมอบหมายจาก  � ใช  � ไมใช
 บริษทัฯหรือไม กรณีตอบไมใช  ในขอ 1 และขอ 2  ลูกคาเขาขายตอไปน้ี
     � ลกูคาอยูตางประเทศ     � ลูกคาเปนบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงเปนท่ีรูจักกนัท่ัวไป 

การดําเนินอยางใดอยางหน่ึง
     � ตดิตอลกูคาทางโทรศัพท
     � ตดิตอหรอืสืบยอนไปยังทีอ่ยูของสํานักงาน หรือสถานท่ีตดิตอทีลู่กคาแจงไว
     � ลกูคาทาํธุรกรรมทางการเงินผานระบบ ATS
     � อืน่ๆ ระบุ……………………………………………………………… 

2. ลูกคาระบุขอมูลในเอกสารและกรอกรายละเอียดดังตอไปน้ีแลว ใชหรือไม
   2.1 เอกสารหลักฐานยนืยนัความมตีวัตนและทอียูถาวรของลกูคา หรอืสอบทานขอมูลกบัแหลงอางองิ  � ใช  � ไมใช
   ทเีชือ่ถือได หรอืขอสําเนาบตัรประชาชน/บัตรขาราชการ/หนังสือเดนิทาง Passport ของผูรบัผล
   ประโยชน หรอืผูมีอาํนาจควบคุมการทําธรุกรรมในทอดสุดทาย หรอื ผูรบัมอบอํานาจใหกระทาํแทน
 2.2 บคุคลธรรมดาท่ีไดรบัประโยชนทีแ่ทจริง  � ใช  � ไมใช
 2.3 บคุคลธรรมดาท่ีมีอํานาจตัดสินใจในทอดสดุทายเกีย่วกบัการธุรกรรมในทอดสุดทาย  � ใช  � ไมใช
 2.4 ประวัตกิารกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน  � ใช  � ไมใช 
 2.5 ประเภทหรือลักษณะการประกอบธุรกจิ  � ใช  � ไมใช
 2.6 ขอมูลเกีย่วกบัอาชีพ และสถานทีทํ่างาน  � ใช  � ไมใช
 2.7 สถานทีป่ระกอบกิจการ และท่ีตดิตอปจจุบัน  � ใช  � ไมใช
 2.8 วตัถปุระสงคในการธรุกรรม  � ใช  � ไมใช
 2.9 ประสบการณในการทําธุรกรรม  � ใช  � ไมใช
 2.10 ประเทศ/แหลงทีม่าของเงนิทุน และรายได  � ใช  � ไมใช 

3. การตรวจสอบ และสอบถามขอมูลเพิม่ ของลูกคา/คูสมรส/ผูรับประโยชนทีแ่ทจริง หรอืผูมีอาํนาจ
 ตัดสินใจทอดสุดทาย กรณีทีอ่ยูในกลุมเสีย่งระดับ 3 โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 3.1 เปนบคุคลทีมี่ตําแหนงทางการเมือง หรือมีความเกีย่วของทางการเมืองใชหรือไม  � ใช  � ไมใช
   ถาใช โปรดระบุ………………………………………………………………………
   3.2 เปนบคุคลมีอาชพีอยูในกลุมทีม่คีวามเสีย่งสงู (เชน คาอญัมณี เพชรพลอย ทองคํา คาของเกา  � ใช  � ไมใช 
   รบัแลกเปล่ียนเงนิตรา บรกิารโอน/รบัโอนมูลคาเงนิ ธรุกจิกาสโินหรือบอนการพนัน สถานบริการ
   อาบอบนวด คาอาวธุ นายหนาจดัหางาน ธรุกจินําเทีย่วหรือบริษทัทวัร)
   3.3 เปนบคุคลท่ีมสีญัชาต ิแหลงเงิน ถ่ินท่ีอยู สถานประกอบธุรกจิ ทีติ่ดตอ หรอืจัดตัง้ในเขตดินแดน/  � ใช  � ไมใช
   ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring  ระบุ………………………..
   3.4 ถาตอบวาใชในขอ 3.1 หรือขอ 3.2  ทานไดดําเนินการเพิม่เตมิตอไปน้ีใชหรอืไม
        � ขอเอกสารหลักฐานยนืยันความมีตัวตนและท่ีอยูถาวรของลูกคา
        � สอบถามขอมูล จากแหลงอางองิทีเ่ช่ือถือได ระบุ…………………………………….
        � ขอขอมูล/เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัแหลงทีม่าของเงิน

4. การพิจารณาประเภทลูกคาทีต่องใหความระมัดระวังเปนพิเศษ (ประเภทลูกคาเปราะบาง) 
 4.1 ปจจุบนัลูกคามอีายุตัง้แต 60 ปขึน้ไป  � ใช  � ไมใช
 4.2 ลูกคามขีอจํากดัในการสือ่สาร/การตดัสนิใจ หรือมีความบกพรองทางดานสุขภาพ  � ใช  � ไมใช
 4.3 กรณีตอบใชในขอ 4.1 และ/หรือ 4.2 พบวาลกูคามีความรูทางการเงินการลงทุน หรอืมี  � ใช  � ไมใช
  ประสบการณในการลงทุนต้ังแต 3 ป ขึน้ไป ใชหรือไม
 4.4 ไดอธิบายถึงความเสีย่งในการลงทุนแตละผลิตภณัฑทีนํ่าเสนอลูกคาอยางครบถวนและชัดเจน  � ใช  � ไมใช

ความเหน็ผูแนะนาํการลงทุน
……………………………………………………………………………………………………………….…
ลงชือ่……………………………………………………….วันท่ี………………………………………………..

สวนที ่2  สวนของเจาหนาทีบ่ริษทั การตรวจสอบขอมูล และการประเมินความเส่ียงลูกคา
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แหงประทศไทย หนวยงานราชการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด หนวยงานราชการและ/หรือ หนวยงานที่มีอำนาจหรือสั่งการอันชอบดวยกฏหมาย ทั้งนี้
ขาพเจาเขาใจ และรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนได

คำรับรอง ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูแนะนำการลงทุนถึงขอมูลผลิตภัณฑที่นำเสนออยางครบถวน ถูกตอง
และชัดเจนและเขาใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนเปนอยางดี และขาพเจายินยอม
ที่จะผูกพันตนเองตามขอกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาใดๆของบริษัททุกประการ

สวนของผูแนะนําการลงทุน
1. ผูแนะนาํการลงทุนไดตรวจสอบบัตรประชาชนฉบับจรงิหรอืไม  � ใช  � ไมใช
2. การลงนามของลูกคาในคําขอเปดบัญช ีและในสัญญาฯ ตอหนาทานหรอืบคุคลทีไ่ดรบัมอบหมายจาก  � ใช  � ไมใช
 บริษทัฯหรือไม กรณีตอบไมใช  ในขอ 1 และขอ 2  ลูกคาเขาขายตอไปน้ี
     � ลกูคาอยูตางประเทศ     � ลูกคาเปนบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงเปนท่ีรูจักกนัท่ัวไป 

การดําเนินอยางใดอยางหน่ึง
     � ตดิตอลกูคาทางโทรศัพท
     � ตดิตอหรอืสืบยอนไปยังทีอ่ยูของสํานักงาน หรือสถานท่ีตดิตอทีลู่กคาแจงไว
     � ลกูคาทาํธุรกรรมทางการเงินผานระบบ ATS
     � อืน่ๆ ระบุ……………………………………………………………… 

2. ลูกคาระบุขอมูลในเอกสารและกรอกรายละเอียดดังตอไปน้ีแลว ใชหรือไม
   2.1 เอกสารหลักฐานยนืยนัความมตีวัตนและทอียูถาวรของลกูคา หรอืสอบทานขอมูลกบัแหลงอางองิ  � ใช  � ไมใช
   ทเีชือ่ถือได หรอืขอสําเนาบตัรประชาชน/บัตรขาราชการ/หนังสือเดนิทาง Passport ของผูรบัผล
   ประโยชน หรอืผูมีอาํนาจควบคุมการทําธรุกรรมในทอดสุดทาย หรอื ผูรบัมอบอํานาจใหกระทาํแทน
 2.2 บคุคลธรรมดาท่ีไดรบัประโยชนทีแ่ทจริง  � ใช  � ไมใช
 2.3 บคุคลธรรมดาท่ีมีอํานาจตัดสินใจในทอดสดุทายเกีย่วกบัการธุรกรรมในทอดสุดทาย  � ใช  � ไมใช
 2.4 ประวัตกิารกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน  � ใช  � ไมใช 
 2.5 ประเภทหรือลักษณะการประกอบธุรกจิ  � ใช  � ไมใช
 2.6 ขอมูลเกีย่วกบัอาชีพ และสถานทีทํ่างาน  � ใช  � ไมใช
 2.7 สถานทีป่ระกอบกิจการ และท่ีตดิตอปจจุบัน  � ใช  � ไมใช
 2.8 วตัถปุระสงคในการธรุกรรม  � ใช  � ไมใช
 2.9 ประสบการณในการทําธุรกรรม  � ใช  � ไมใช
 2.10 ประเทศ/แหลงทีม่าของเงนิทุน และรายได  � ใช  � ไมใช 

3. การตรวจสอบ และสอบถามขอมูลเพิม่ ของลูกคา/คูสมรส/ผูรับประโยชนทีแ่ทจริง หรอืผูมีอาํนาจ
 ตัดสินใจทอดสุดทาย กรณีทีอ่ยูในกลุมเสีย่งระดับ 3 โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 3.1 เปนบคุคลทีมี่ตําแหนงทางการเมือง หรือมีความเกีย่วของทางการเมืองใชหรือไม  � ใช  � ไมใช
   ถาใช โปรดระบุ………………………………………………………………………
   3.2 เปนบคุคลมีอาชพีอยูในกลุมทีม่คีวามเสีย่งสงู (เชน คาอญัมณี เพชรพลอย ทองคํา คาของเกา  � ใช  � ไมใช 
   รบัแลกเปล่ียนเงนิตรา บรกิารโอน/รบัโอนมูลคาเงนิ ธรุกจิกาสโินหรือบอนการพนัน สถานบริการ
   อาบอบนวด คาอาวธุ นายหนาจดัหางาน ธรุกจินําเทีย่วหรือบริษทัทวัร)
   3.3 เปนบุคคลท่ีมสีญัชาต ิแหลงเงิน ถ่ินท่ีอยู สถานประกอบธุรกจิ ทีติ่ดตอ หรอืจัดตัง้ในเขตดินแดน/  � ใช  � ไมใช
   ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring  ระบุ………………………..
   3.4 ถาตอบวาใชในขอ 3.1 หรือขอ 3.2  ทานไดดําเนินการเพิม่เตมิตอไปน้ีใชหรอืไม
        � ขอเอกสารหลักฐานยนืยันความมีตัวตนและท่ีอยูถาวรของลูกคา
        � สอบถามขอมูล จากแหลงอางองิทีเ่ช่ือถือได ระบุ…………………………………….
        � ขอขอมูล/เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัแหลงทีม่าของเงิน

4. การพิจารณาประเภทลูกคาทีต่องใหความระมัดระวังเปนพิเศษ (ประเภทลูกคาเปราะบาง) 
 4.1 ปจจุบนัลูกคามอีายุตัง้แต 60 ปขึน้ไป  � ใช  � ไมใช
 4.2 ลูกคามขีอจํากดัในการสือ่สาร/การตดัสนิใจ หรือมีความบกพรองทางดานสุขภาพ  � ใช  � ไมใช
 4.3 กรณีตอบใชในขอ 4.1 และ/หรือ 4.2 พบวาลกูคามีความรูทางการเงินการลงทุน หรอืมี  � ใช  � ไมใช
  ประสบการณในการลงทุนต้ังแต 3 ป ขึน้ไป ใชหรือไม
 4.4 ไดอธิบายถึงความเสีย่งในการลงทุนแตละผลิตภณัฑทีนํ่าเสนอลูกคาอยางครบถวนและชัดเจน  � ใช  � ไมใช

ความเหน็ผูแนะนาํการลงทุน
……………………………………………………………………………………………………………….…
ลงชือ่……………………………………………………….วันท่ี………………………………………………..

สวนที ่2  สวนของเจาหนาท่ีบริษทั การตรวจสอบขอมูล และการประเมินความเส่ียงลูกคา
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สถานที่ทำสัญญา บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันเพลส 
 ช้ัน 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่…………………………………….

สัญญาแตงตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหนาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาสัญญาแตงตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

สาํหรบัเจาหนาทีฝ่ายบริหารความเส่ียง  (การประเมินความเส่ียงของลูกคา)

1. ปจจัยการพิจารณาดานลูกคา : พิจารณาจากลูกคา, ผูรับประโยชนทีแ่ทจริง, บุคคลธรรมดาทีมี่
 อํานาจตัดสินใจในทอดสุดทาย, และบุคคลธรรมดาเปนผูรับมอบอํานาจ
  1.1 เปนบคุคลทีม่รีายชือ่กบั ML/FT Sanction list and PEP’s list  หรือไม  � ใช  � ไมใช
  1.2 พบวามปีระวัติการถกูศาลสัง่ยดึอายดัทรัพยเกีย่วกับการกระทําความผิดกฎหมายหรือไม  � ใช  � ไมใช
  1.3 พบวามปีระวัติการกระทาํความผดิรายแรง (ความผิดมูลฐาน/ความผิดทางอาญา) หรือไม  � ใช  � ไมใช
  1.4 เปนการประกอบอาชีพท่ีจดัอยูในกลุมความเส่ียงสูงหรือไม  � ใช  � ไมใช
  1.5 มตํีาแหนงทางการเมือง หรือมีสวนเกีย่วของกบัการเมือง หรอืไม  � ใช  � ไมใช
  1.6 มภูีมลํิาเนา ถิน่ท่ีอยู หรือสถานประกอบธุรกิจในพืน้ทีแ่ละประเทศทีม่คีวามเส่ียงหรือไม  � ใช  � ไมใช
 ถาตอบใชขอใดขอหน่ึง โปรดระบุรายละเอียด…………………………………………………
 ………………………………………………………………………………….………
2. ปจจัยการพิจารณาดานการใชผลติภณัฑ บริการ
  - ประเภทบญัช ีCash  � ใช  � ไมใช
  - ประเภทบัญช ีCash Balance  � ใช  � ไมใช
  - ประเภทบัญช ีCredit Balance  � ใช  � ไมใช
  - ประเภทบัญช ีSecurities Borrowing and Lending (SBL)  � ใช  � ไมใช 
  - ประเภทบัญช ีOTC (ตราสารหน้ี / Structure note)  � ใช  � ไมใช
3. ปจจัยการพิจารณาจากชองทางการสรางความสัมพันธ 
  - แบบพบหนา (ผานผูแนะนําการลงทุน)  � ใช  � ไมใช
  - แบบไมพบหนา (ผานระบบอิเล็กทรอนกิส หรือสงเอกสารทางไปรษณีย)  � ใช  � ไมใช 
4. ปจจัยการพิจารณาจากการใชชองทางการทําธุรกรรม
  - สงคําส่ังซือ้ขายผานผูแนะนาํการลงทุน และ/หรือทางโทรศัพท  � ใช  � ไมใช
  - การฝาก/ถอน/ โอนเงินผานระบบการรับฝากเงินอตัโนมัติ (ATS)  � ใช  � ไมใช
  - การทําธรุกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส  � ใช  � ไมใช

ความเหน็ฝายบรหิารความเส่ียง : 

ประเภทลูกคาทีต่องใหความระมัดระวังเปนพิเศษ (เปราะบาง)    � ใช    � ไมใช
การจัดประเภทผูลงทุน   � ผูลงทุนท่ัวไป    � ผูลงทุนสถาบัน    � ผูลงทุนรายใหญ
กลุมเสีย่งระดับ � ตํา่ (กลุม 1)   � ปานกลาง (2)  � สูง (3)

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

ลงชือ่ผูประเมนิ…………………………………………………..เจาหนาทีฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
ลงวันท่ี………………………………………………………….

ผูมอีาํนาจอนุมัติรบัลกูคาทีก่รณอียูในกลุมเสีย่งสงู (ระดับ 3)
………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….…………………

ลงชือ่…………………………………………………………
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สถานที่ทำสัญญา บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันเพลส 
 ช้ัน 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่…………………………………….

สัญญาแตงตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหนาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาสัญญาแตงตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

สาํหรบัเจาหนาทีฝ่ายบริหารความเส่ียง  (การประเมินความเส่ียงของลูกคา)

1. ปจจัยการพิจารณาดานลูกคา : พิจารณาจากลูกคา, ผูรับประโยชนทีแ่ทจริง, บุคคลธรรมดาทีมี่
 อํานาจตัดสินใจในทอดสุดทาย, และบุคคลธรรมดาเปนผูรับมอบอํานาจ
  1.1 เปนบคุคลทีม่รีายชือ่กบั ML/FT Sanction list and PEP’s list  หรือไม  � ใช  � ไมใช
  1.2 พบวามปีระวัติการถกูศาลสัง่ยดึอายดัทรัพยเกีย่วกับการกระทําความผิดกฎหมายหรือไม  � ใช  � ไมใช
  1.3 พบวามปีระวัติการกระทาํความผดิรายแรง (ความผิดมูลฐาน/ความผิดทางอาญา) หรือไม  � ใช  � ไมใช
  1.4 เปนการประกอบอาชีพท่ีจดัอยูในกลุมความเส่ียงสูงหรือไม  � ใช  � ไมใช
  1.5 มตํีาแหนงทางการเมือง หรือมีสวนเกีย่วของกบัการเมือง หรอืไม  � ใช  � ไมใช
  1.6 มภูีมลํิาเนา ถิน่ท่ีอยู หรือสถานประกอบธุรกิจในพืน้ทีแ่ละประเทศทีม่คีวามเส่ียงหรือไม  � ใช  � ไมใช
 ถาตอบใชขอใดขอหน่ึง โปรดระบุรายละเอียด…………………………………………………
 ………………………………………………………………………………….………
2. ปจจัยการพิจารณาดานการใชผลติภณัฑ บริการ
  - ประเภทบญัช ีCash  � ใช  � ไมใช
  - ประเภทบัญช ีCash Balance  � ใช  � ไมใช
  - ประเภทบัญช ีCredit Balance  � ใช  � ไมใช
  - ประเภทบัญช ีSecurities Borrowing and Lending (SBL)  � ใช  � ไมใช 
  - ประเภทบัญช ีOTC (ตราสารหน้ี / Structure note)  � ใช  � ไมใช
3. ปจจัยการพิจารณาจากชองทางการสรางความสัมพันธ 
  - แบบพบหนา (ผานผูแนะนําการลงทุน)  � ใช  � ไมใช
  - แบบไมพบหนา (ผานระบบอิเล็กทรอนกิส หรือสงเอกสารทางไปรษณีย)  � ใช  � ไมใช 
4. ปจจัยการพิจารณาจากการใชชองทางการทําธุรกรรม
  - สงคําส่ังซือ้ขายผานผูแนะนาํการลงทุน และ/หรือทางโทรศัพท  � ใช  � ไมใช
  - การฝาก/ถอน/ โอนเงินผานระบบการรับฝากเงินอตัโนมัติ (ATS)  � ใช  � ไมใช
  - การทําธรุกรรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส  � ใช  � ไมใช

ความเหน็ฝายบรหิารความเส่ียง : 

ประเภทลูกคาทีต่องใหความระมัดระวังเปนพิเศษ (เปราะบาง)    � ใช    � ไมใช
การจัดประเภทผูลงทุน   � ผูลงทุนท่ัวไป    � ผูลงทุนสถาบัน    � ผูลงทุนรายใหญ
กลุมเสีย่งระดับ � ตํา่ (กลุม 1)   � ปานกลาง (2)  � สูง (3)

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

ลงชือ่ผูประเมนิ…………………………………………………..เจาหนาทีฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
ลงวันท่ี………………………………………………………….

ผูมอีาํนาจอนุมัติรบัลกูคาทีก่รณอียูในกลุมเสีย่งสงู (ระดับ 3)
………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….…………………

ลงชือ่…………………………………………………………
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   นอกจากน้ี คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจส่ังใหศูนยซ้ือขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชี งดซ้ือขาย
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  เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ

   นอกจากน้ี คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจส่ังใหศูนยซ้ือขายสัญญาฯ หรือสำนักหักบัญชี งดซ้ือขาย



 8) สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสและออปชั่นของดัชนี SET50 สามารถซื้อขาย   
  ไดทุกวันทำการ ต้ังแตเวลา 9.45 ถึง 16.55 น. ยกเวนวันครบกำหนดอายุของท่ี
   สัญญาซื้อขายลวงหนาฉบับดังกลาว จะทำการซื้อขายไดถึงเวลา 16.30 น.   
   เทานั้น  

 9) ลูกคาสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสและออปชั่นของดัชนี   
   SET50 ไดรวมกันในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไมเกินจำนวณสูงสุด   
   ที่ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนากำหนด (ปจจุบันกำหนดไวที่ฐานะเทียบเทา   
   20,000 สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรส) ในดานซื้อ (long) หรือดานขาย   
   (short) ฟวเจอรส 

สวนท่ี 2 ลักษณะ ของสัญญาซ้ือขายลวงหนาฟวเจอรส ของ ดัชนี SET50

 1) สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสของดัชนี SET50 เปนสัญญาที่ตกลงเพื่อซื้อขาย   
   ดัชนี SET50 ในอนาคต

 2) สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสของดัชนี SET50 มีตัวคูณดัชนีเทากับ 200 บาท   
   ตอ 1 จุด กลาวคือ ลูกคาซื้อฟวเจอรสของดัชนี SET50 ที่ราคา 520.0 จุด   
   และขาย ท่ี ราคา 520.5 จุด จำนวน 1 สัญญา ลูกคาจะไดกำไรเทากับ 0.5 จุด   
   x 200 บาท x 1 สัญญา = 100 บาท (ยังไมคาคอมมิชชั่นและภาษีมูลคาเพ่ิม)

 3) การปดฐานะของสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสของดัชนี SET 50 สามารถ   
   ทำไดโดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันขามกับฐานะที่มีอยูเดิมเชน เดิมขาย   
   ฟวเจอรสไวใหทำการซ้ือฟวเจอรสฉบับเดียวกันกับ

 4) ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสของดัชนี SET 50   
   หากยังไมมีการปดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนและชำระราคา   
   แบบสวนตางเงินสด โดยพิจารณาจากคาเฉลี ่ยของดัชนี SET 50 (Final   
   settlment price) กับราคาทุนของฟวเจอรสฉบับน้ัน

สวนท่ี 3 ลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาออปช่ัน ของ ดัชนี SET 50

 1) สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นของดัชนี SET 50 เปนสัญญาที่ผู ขายใหสิทธิ   
   แกผูซื้อในการซื้อดัชนี SET 50 ในอนาคต (คอลออปชั่น) หรือขายดัชนี SET 50   
   ในอนาคต (พุทออปชั่น) ในราคาใชสิทธิที่ระบุไว ภายในระยะเวลาที่ระบุไวใน   
   สัญญา

 2) สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นของดัชนี SET 50 ในแตละวันครบกำหนดอายุ   
   จะมีราคาใชสิทธิอยางนอย 5 ราคา (เปนจำนวนเต็ม 25) มีราคาที่ At-the-  
   money (ATM) จำนวน 1 ฉบับ มีราคาท่ี In-the-money (ITM) จำนวน 2 ฉบับ   
   และราคาที่ Out-of-the-money (OTM) จำนวน 2 ฉบับ และจะมีการเพิ่ม   
   สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นใหมทุกสิ้นวันหากมีจำนวนสัญญาที่ ITM และ/   
   หรือ OTM นอยกวา 2 ระดับราคา

สวนที่ 1 การเปดบัญชี และการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 1) ลูกคาตองเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฟวเจอรสและออปชั่น) กับ   
  โบรกเกอรที่เปนสมาชิกของตลาดอนุพันธฯ และลูกคาตองดูแลเงินประกันให   
  เปนไปตามท่ีบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด

 2) ลูกคาตองมีเงินประกันไมต่ำกวาระดับหลักประกันขั้นตน (Initial Margin   
  Requirement, IMR) ท่ีบริษัทและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกำหนด จึงสามารถสง   
  คำสั่งซื้อขายได

 3) ทุกสิ้นวันทำการ ลูกคาตองดูแลเงินประกันไมใหต่ำกวาระดับหลักประกัน   
  รักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement, MMR) ซึ่งคำนวณจาก   
  ฐานะการถือครอง สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีอยู ถาหากต่ำกวาระดับดังกลาว   
  ลูกคาจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกัน โดยรวม   
  ไมต่ำกวา IMR

 4) กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกคาตองนำเงินจำนวนดังกลาว   
  มาวางภายในวันทำการถัดไป (T+1) ตามเวลาท่ีบริษัทกำหนด (ปจจุบันกำหนด   
  ใหวางกอน 15.00 น.) หากไมนำมาตามเวลาดังกลาวบริษัทจะดำเนินการไมให   
  ลูกคาสรางฐานะเพิ่ม และในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) หากลูกคา   
  ไมนำเงินมาวางตามเวลาท่ีบริษัทกำหนด (ปจจุบันกำหนดใหวางกอน 9.45 น.)   
  บริษัทจะดำเนินการลาง (ปด) ฐานะของลูกคา

 5) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หากลูกคาทั่วไปมีเงินประกันต่ำกวาระดับหลักประกัน   
  ปองกันความเสี่ยง (Force Close Margin Requirement, FMR) บริษัทอาจ   
  ดำเนินการปดฐานะของลูกคาตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด   
  เพื่อหยุดยั้งความเสียหายของลูกคา ซึ่งหากมูลคาสินทรัพยคงเหลือติดลบ   
  ลูกคายังมีภาระที่ตองชำระสวนที่ติดลบน้ันตามเกณฑ

 6) หากลูกคามีเงินประกันมากกวาระดับหลักประกันข้ันตน (IMR) ลูกคา สามารถ   
  ถอนหรือนำมาเปนหลักประกันเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพิ่มได เงิน   
  ประกันของลูกคาท่ีฝากไวจะไดรับดอกเบ้ียตามอัตราท่ีบริษัทกำหนดในขณะน้ัน

 7) การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาฟวเจอรสจะมีกระบวนการ Mark to Market
  ทุกสิ้นวันทำการ เพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนและปรับตนทุนของฐานะการ   
  ลงทุน โดยจะคำนวณจากสวนตางของราคาอางอิงรายวัน (Daily Settlement   
  Price) ของสัญญาฟวเจอรสเทียบกับตนทุนของลูกคา หากมีกำไรขาดทุน   
  เกิดข้ึนจะถูกนำไปรวมกับเงินประกันของลูกคา

แบบทดสอบความเขาใจเพื่อเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ใหทำเครื่องหมาย     ในชองที่ทานคิดวาถูกตอง

p28 p29



 8) สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสและออปชั่นของดัชนี SET50 สามารถซื้อขาย   
  ไดทุกวันทำการ ต้ังแตเวลา 9.45 ถึง 16.55 น. ยกเวนวันครบกำหนดอายุของท่ี
   สัญญาซื้อขายลวงหนาฉบับดังกลาว จะทำการซื้อขายไดถึงเวลา 16.30 น.   
   เทานั้น  

 9) ลูกคาสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสและออปชั่นของดัชนี   
   SET50 ไดรวมกันในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไมเกินจำนวณสูงสุด   
   ที่ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนากำหนด (ปจจุบันกำหนดไวที่ฐานะเทียบเทา   
   20,000 สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรส) ในดานซื้อ (long) หรือดานขาย   
   (short) ฟวเจอรส 

สวนท่ี 2 ลักษณะ ของสัญญาซ้ือขายลวงหนาฟวเจอรส ของ ดัชนี SET50

 1) สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสของดัชนี SET50 เปนสัญญาที่ตกลงเพื่อซื้อขาย   
   ดัชนี SET50 ในอนาคต

 2) สัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสของดัชนี SET50 มีตัวคูณดัชนีเทากับ 200 บาท   
   ตอ 1 จุด กลาวคือ ลูกคาซื้อฟวเจอรสของดัชนี SET50 ที่ราคา 520.0 จุด   
   และขาย ท่ี ราคา 520.5 จุด จำนวน 1 สัญญา ลูกคาจะไดกำไรเทากับ 0.5 จุด   
   x 200 บาท x 1 สัญญา = 100 บาท (ยังไมคาคอมมิชชั่นและภาษีมูลคาเพ่ิม)

 3) การปดฐานะของสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสของดัชนี SET 50 สามารถ   
   ทำไดโดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันขามกับฐานะที่มีอยูเดิมเชน เดิมขาย   
   ฟวเจอรสไวใหทำการซ้ือฟวเจอรสฉบับเดียวกันกับ

 4) ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซื้อขายลวงหนาฟวเจอรสของดัชนี SET 50   
   หากยังไมมีการปดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณกำไรขาดทุนและชำระราคา   
   แบบสวนตางเงินสด โดยพิจารณาจากคาเฉลี ่ยของดัชนี SET 50 (Final   
   settlment price) กับราคาทุนของฟวเจอรสฉบับน้ัน

สวนท่ี 3 ลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาออปช่ัน ของ ดัชนี SET 50

 1) สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นของดัชนี SET 50 เปนสัญญาที่ผู ขายใหสิทธิ   
   แกผูซื้อในการซื้อดัชนี SET 50 ในอนาคต (คอลออปชั่น) หรือขายดัชนี SET 50   
   ในอนาคต (พุทออปชั่น) ในราคาใชสิทธิที่ระบุไว ภายในระยะเวลาที่ระบุไวใน   
   สัญญา

 2) สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นของดัชนี SET 50 ในแตละวันครบกำหนดอายุ   
   จะมีราคาใชสิทธิอยางนอย 5 ราคา (เปนจำนวนเต็ม 25) มีราคาที่ At-the-  
   money (ATM) จำนวน 1 ฉบับ มีราคาท่ี In-the-money (ITM) จำนวน 2 ฉบับ   
   และราคาที่ Out-of-the-money (OTM) จำนวน 2 ฉบับ และจะมีการเพิ่ม   
   สัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นใหมทุกสิ้นวันหากมีจำนวนสัญญาที่ ITM และ/   
   หรือ OTM นอยกวา 2 ระดับราคา

สวนที่ 1 การเปดบัญชี และการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา

 1) ลูกคาตองเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (ฟวเจอรสและออปชั่น) กับ   
  โบรกเกอรที่เปนสมาชิกของตลาดอนุพันธฯ และลูกคาตองดูแลเงินประกันให   
  เปนไปตามท่ีบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด

 2) ลูกคาตองมีเงินประกันไมต่ำกวาระดับหลักประกันขั้นตน (Initial Margin   
  Requirement, IMR) ท่ีบริษัทและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกำหนด จึงสามารถสง   
  คำสั่งซื้อขายได

 3) ทุกสิ้นวันทำการ ลูกคาตองดูแลเงินประกันไมใหต่ำกวาระดับหลักประกัน   
  รักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement, MMR) ซึ่งคำนวณจาก   
  ฐานะการถือครอง สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีอยู ถาหากต่ำกวาระดับดังกลาว   
  ลูกคาจะถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) มียอดหลักประกัน โดยรวม   
  ไมต่ำกวา IMR

 4) กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิ่ม (Call Margin) ลูกคาตองนำเงินจำนวนดังกลาว   
  มาวางภายในวันทำการถัดไป (T+1) ตามเวลาท่ีบริษัทกำหนด (ปจจุบันกำหนด   
  ใหวางกอน 15.00 น.) หากไมนำมาตามเวลาดังกลาวบริษัทจะดำเนินการไมให   
  ลูกคาสรางฐานะเพิ่ม และในวันทำการหลังวันทำการถัดไป (T+2) หากลูกคา   
  ไมนำเงินมาวางตามเวลาท่ีบริษัทกำหนด (ปจจุบันกำหนดใหวางกอน 9.45 น.)   
  บริษัทจะดำเนินการลาง (ปด) ฐานะของลูกคา

 5) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หากลูกคาทั่วไปมีเงินประกันต่ำกวาระดับหลักประกัน   
  ปองกันความเสี่ยง (Force Close Margin Requirement, FMR) บริษัทอาจ   
  ดำเนินการปดฐานะของลูกคาตามที่บริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด   
  เพื่อหยุดยั้งความเสียหายของลูกคา ซึ่งหากมูลคาสินทรัพยคงเหลือติดลบ   
  ลูกคายังมีภาระที่ตองชำระสวนที่ติดลบน้ันตามเกณฑ

 6) หากลูกคามีเงินประกันมากกวาระดับหลักประกันข้ันตน (IMR) ลูกคา สามารถ   
  ถอนหรือนำมาเปนหลักประกันเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพิ่มได เงิน   
  ประกันของลูกคาท่ีฝากไวจะไดรับดอกเบ้ียตามอัตราท่ีบริษัทกำหนดในขณะน้ัน

 7) การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาฟวเจอรสจะมีกระบวนการ Mark to Market
  ทุกสิ้นวันทำการ เพื่อคำนวณผลกำไรขาดทุนและปรับตนทุนของฐานะการ   
  ลงทุน โดยจะคำนวณจากสวนตางของราคาอางอิงรายวัน (Daily Settlement   
  Price) ของสัญญาฟวเจอรสเทียบกับตนทุนของลูกคา หากมีกำไรขาดทุน   
  เกิดข้ึนจะถูกนำไปรวมกับเงินประกันของลูกคา

แบบทดสอบความเขาใจเพื่อเปดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ใหทำเครื่องหมาย     ในชองที่ทานคิดวาถูกตอง
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 3) สัญญาออปชั่นดัชนี SET 50 มีตัวคูณดัชนีเทากับ 200 บาทตอ 1 จุด ตัวอยาง   
   เชน ลูกคาซื้อคอลออปชั่นดัชนี SET 50 ที่ราคา 20.00 จุด และขายเพื่อปด   
   สถานะไปท่ีราคา 25.0 จุด จำนวน 1 สัญญา ลูกคาจะไดกำไรเทากับ 5.00 จุด   
   x 200 บาท x 1 สัญญา = 1,000 บาท (ยังไมรวมคาคอมมิชชั ่นและภาษี   
   มูลคาเพิ่ม)

 4) การปดฐานะของสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นของดัชนี SET 50 สามารถทำได   
   โดยการซ้ือขายในทิศทางตรงกันขามกับฐานะท่ีมีอยูเดิมเชนเดิมซื้อคอลออปช่ัน   
   ไวใหทำการขายคอลออปช่ันฉบับเดียวกัน

 5) ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซ้ือขายลวงหนาออปช่ันของดัชนี SET 50 (Final   
   settlement price) หากยังไมมีการปดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณการชำระ   
   ราคาแบบสวนตางเงินสด โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของดัชนี SET 50 กับราคา   
   ใชสิทธิของออปชั่นฉบับนั้น ในกรณีที่ออปชั่นที่ซื้อไวมีคา (มีฐานะเปน ITM)   
   จะมีการใชสิทธิใหอัตโนมัติ (Automatic Exercise) เพ่ือไดรับเงิน ยกเวนลูกคา   
   จะแจงปฏิเสธการใชสิทธิ สำหรับผูที่มีฐานะขายออปชั่นฉบับดังกลาวจะถูก   
   กำหนด (Assign) ใหเปนผูชำระเงินจำนวนน้ี

บันทึกขอตกลงการทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยี

วันที่………………………………..

ขาพเจา……………………………………………………..……………….…………………………………..…………
Email……………………………………………………………เบอรโทรศัพท…………………………………………. 
ตกลงทำสัญญาแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด (“บริษัท”) ใหเปนตัวแทนและ/หรือ นายหนาเพ่ือ 
ซ้ือ ขาย ยืม ใหยืม แลกเปล่ียน หลักทรัพย หนวยลงทุนและ/หรือ สัญญา ซ้ือขายลวงหนา และ/หรือ ดำเนินการ 
อื่นใดท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  โดยขาพเจามีความประสงคขอทำธุรกรรมและรับขอมูลภายใต 
สัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาของบริษัท ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดและขอตกลง 
ดังตอไปน้ี
ขอ 1. การทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาของลูกคารวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชี 
กูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย หรือบัญชี 
ซ้ือขายอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัติ 
วาดวย ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส 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) หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืนใดที่มีขึ้นใน 
ภายหนา
ขอ 3. การทำธุรกรรมภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ หมายถึงการซื้อ ขาย จองซ้ือ 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 รายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (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
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 3) สัญญาออปชั่นดัชนี SET 50 มีตัวคูณดัชนีเทากับ 200 บาทตอ 1 จุด ตัวอยาง   
   เชน ลูกคาซื้อคอลออปชั่นดัชนี SET 50 ที่ราคา 20.00 จุด และขายเพื่อปด   
   สถานะไปท่ีราคา 25.0 จุด จำนวน 1 สัญญา ลูกคาจะไดกำไรเทากับ 5.00 จุด   
   x 200 บาท x 1 สัญญา = 1,000 บาท (ยังไมรวมคาคอมมิชชั ่นและภาษี   
   มูลคาเพิ่ม)

 4) การปดฐานะของสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่นของดัชนี SET 50 สามารถทำได   
   โดยการซ้ือขายในทิศทางตรงกันขามกับฐานะท่ีมีอยูเดิมเชนเดิมซื้อคอลออปช่ัน   
   ไวใหทำการขายคอลออปช่ันฉบับเดียวกัน

 5) ในวันครบกำหนดอายุของสัญญาซ้ือขายลวงหนาออปช่ันของดัชนี SET 50 (Final   
   settlement price) หากยังไมมีการปดฐานะ บริษัทจะทำการคำนวณการชำระ   
   ราคาแบบสวนตางเงินสด โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของดัชนี SET 50 กับราคา   
   ใชสิทธิของออปชั่นฉบับนั้น ในกรณีที่ออปชั่นที่ซื้อไวมีคา (มีฐานะเปน ITM)   
   จะมีการใชสิทธิใหอัตโนมัติ (Automatic Exercise) เพ่ือไดรับเงิน ยกเวนลูกคา   
   จะแจงปฏิเสธการใชสิทธิ สำหรับผูที่มีฐานะขายออปชั่นฉบับดังกลาวจะถูก   
   กำหนด (Assign) ใหเปนผูชำระเงินจำนวนน้ี

บันทึกขอตกลงการทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยี

วันที่………………………………..

ขาพเจา……………………………………………………..……………….…………………………………..…………
Email……………………………………………………………เบอรโทรศัพท…………………………………………. 
ตกลงทำสัญญาแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด (“บริษัท”) ใหเปนตัวแทนและ/หรือ นายหนาเพ่ือ 
ซ้ือ ขาย ยืม ใหยืม แลกเปล่ียน หลักทรัพย หนวยลงทุนและ/หรือ สัญญา ซ้ือขายลวงหนา และ/หรือ ดำเนินการ 
อื่นใดท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  โดยขาพเจามีความประสงคขอทำธุรกรรมและรับขอมูลภายใต 
สัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาของบริษัท ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดและขอตกลง 
ดังตอไปน้ี
ขอ 1. การทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
หมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวของกับสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาของลูกคารวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชี 
กูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย หรือบัญชี 
ซ้ือขายอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัติ 
วาดวย ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส 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) หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืนใดที่มีขึ้นใน 
ภายหนา
ขอ 3. การทำธุรกรรมภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ หมายถึงการซื้อ ขาย จองซ้ือ 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 รายงานแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (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
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ขอ 7. ลูกคายอมรับวาการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทจัดสงยังที่อยูไปรษณีย 
อิเล็กทรอนิกสของลูกคาน้ัน หากเปนขอมูลหรือเอกสารดานตราสารทุน ตราสารอนุพันธ ตราสารหนวยลงทุน 
ประเภทใบยืนยันการซ้ือ ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการ เคล่ือนไหวทางบัญชี (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 
คลาดเคล่ือน ขอมูลตางๆ ซึ่งบริษัทมิอาจรับรองหรือรับประกันวาจะปองกันความเส่ียงหรือความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น ไดในการนี้ลูกคาตกลงจะไมเรียกรองใหบริษัทตองรับผิดชอบคาเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุ 
ดังกลาวทั้งสิ้น
ขอ 11. ลูกคาตกลงวาจะตองทำการตรวจสอบความถูกตองในการทำธุรกรรมและการรับขอมูล 
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคร้ัง ที่ลูกคาดำเนินการกับบริษัทหรือไดรับขอมูลจากบริษัท หากลูกคาพบ 
วามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะตองแจงใหบริษัททราบทันทีภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้หากลูกคามิไดโตแยง 
หรือคัดคาน ความถูกตองของการทำธุรกรรมหรือการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวภายใน 
3 วัน นับแตวันที่ลูกคาทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหรือวันที่บริษัทนำสงขอมูลใหแกลูกคาแลวใหถือวาลูกคาตกลง 
ยอมรับ และผูกพันธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกตองครบถวนแลว และบริษัท 
ไดกระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณแลว
ขอ 12. บันทึกขอตกลงการทำธุรกรรมหรือการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ใหถือวาเปน 
สวนหนึ่งของสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนา
   
  เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(ตามท่ีใหไวกับธนาคาร)

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก

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

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

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

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีระบุในหนังสือนี้ ไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลง 
ใหหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝาก ท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขท่ีบัญชี 
เงินฝากดังกลาวไดดวยทุกประการ การขอใหหักบัญชีเงนิฝากตามหนังสือนี้ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้ และใหคงมี 
ผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

วันท่ี……… เดือน ….………….………… พ.ศ. …………
เรียน ผูจัดการธนาคาร…………………………………………………………………………………………..จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
สํานักงานใหญ/สาขา ………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจา………………………………………………………………….…เจาของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่                                                         ชื่อบัญชี ………………………..…….………………………
สถานท่ีติดตอ………………………………………………………………………………………….โทรศัพท ………………………….………

- - -
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ขอ 7. ลูกคายอมรับวาการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทจัดสงยังที่อยูไปรษณีย 
อิเล็กทรอนิกสของลูกคาน้ัน หากเปนขอมูลหรือเอกสารดานตราสารทุน ตราสารอนุพันธ ตราสารหนวยลงทุน 
ประเภทใบยืนยันการซ้ือ ใบชำระราคา ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการ เคล่ือนไหวทางบัญชี (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 
คลาดเคล่ือน ขอมูลตางๆ ซึ่งบริษัทมิอาจรับรองหรือรับประกันวาจะปองกันความเส่ียงหรือความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น ไดในการนี้ลูกคาตกลงจะไมเรียกรองใหบริษัทตองรับผิดชอบคาเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุ 
ดังกลาวทั้งสิ้น
ขอ 11. ลูกคาตกลงวาจะตองทำการตรวจสอบความถูกตองในการทำธุรกรรมและการรับขอมูล 
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคร้ัง ที่ลูกคาดำเนินการกับบริษัทหรือไดรับขอมูลจากบริษัท หากลูกคาพบ 
วามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะตองแจงใหบริษัททราบทันทีภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้หากลูกคามิไดโตแยง 
หรือคัดคาน ความถูกตองของการทำธุรกรรมหรือการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวภายใน 
3 วัน นับแตวันที่ลูกคาทำธุรกรรมเสร็จสิ้นหรือวันที่บริษัทนำสงขอมูลใหแกลูกคาแลวใหถือวาลูกคาตกลง 
ยอมรับ และผูกพันธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกตองครบถวนแลว และบริษัท 
ไดกระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณแลว
ขอ 12. บันทึกขอตกลงการทำธุรกรรมหรือการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ใหถือวาเปน 
สวนหนึ่งของสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนา
   
  เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(ตามท่ีใหไวกับธนาคาร)

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก

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

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

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

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีระบุในหนังสือนี้ ไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลง 
ใหหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝาก ท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขท่ีบัญชี 
เงินฝากดังกลาวไดดวยทุกประการ การขอใหหักบัญชีเงนิฝากตามหนังสือนี้ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้ และใหคงมี 
ผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

วันท่ี……… เดือน ….………….………… พ.ศ. …………
เรียน ผูจัดการธนาคาร…………………………………………………………………………………………..จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
สํานักงานใหญ/สาขา ………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจา………………………………………………………………….…เจาของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่                                                         ชื่อบัญชี ………………………..…….………………………
สถานท่ีติดตอ………………………………………………………………………………………….โทรศัพท ………………………….………
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