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หมายเหตุ

 1. ลูกคาสามารถรองเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการปฎิบัติหนาที่ของพนักงานที่มีผลกระทบตอลูกคา

  โดยสามารถแจงเรื่องรองเรียนมายัง 0-2672-5999 ตอ 5907, 5921

 2. ทานสามารถขอสำเนาคูสัญญาผานผูดูแลบัญชี

ลูกคาตองลงนาม ท่ี X 12 จุด หนาท่ี 7, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 27 หนาละ 1 จุด, หนา 29 4 จุด





ชื่อคูสมรส

สถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหนง



แบบแสดงตนทั่วไป

บุคคลที่ไดรับประโยชนจากการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย
 ขาพเจา  ผูอื่น คือ…………………………………………………………………………….. ความสัมพันธ…………………………..
บุคคลที่ไดรับประโยชนที่แทจริง
 ขาพเจา  ผูอื่น คือ…………………………………………………………………………….. ความสัมพันธ…………………………..
บุคคลที่ไดรับมอบอำนาจใหกระทำการแทน
 ไมมี  ผูอื่น คือ…………………………………………………………………………….. ความสัมพันธ…………………………..

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในชวง 3 ปที่ผานมา
 ไมเคยกระทำผิด  เคยกระทำผิดในความผิดมูลฐาน

วัตถุประสงคในการลงทุนในหลักทรัพย / Investment Purpose
 ลงทุนระยะยาว/Investment    ลงทุนระยะสั้น/Trading    อื่นๆ…………………………………………………………………………

ประสบการณในการลงทุนในหลักทรัพย
 ไมเคยลงทุน  เคยลงทุนมาแลว …………. ป
บริษัทหลักทรัพยอื่นที่ติดตอปจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน        เงินสด        แคชบาลานซ         เครดิตบาลานซ        ตราสารอนุพันธ

ขอมูลอาชีพลูกคา
 นักการเมือง / ถาเกี่ยวของ (โปรดระบุตำแหนงทางการเมือง……………………………./ความสัมพันธที่เกี่ยวของ………………………….)
 คาอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ  คาของเกา
 รับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  ธุรกิจบริการโอนเงิน
 ธุรกิจคาสิโนหรือบอนการพนัน  ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
 คาอาวุธยุทธภัณฑ  บริษัทหรือนายหนาจัดหางาน
 ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร
 เจาของกิจการประเภท (โปรดระบุชื่อและประเภทกิจการ)………………………………………………………………………………………….
 พนักงานบริษัท (โปรดระบุชื่อบริษัท)…………………………………………………………………………………………………………………..
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุสถานที่ทำงานและตำแหนง)……………………………………………………………………………………
 เกษียณ  แมบาน / พอบาน      อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………….
แหลงที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย
 เงินเดือน      ธุรกิจสวนตัว      การลงทุน      มรดก      อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………….

หมายเหต ุ: กรณุาระบรุายละเอยีดใหครบถวน



การขอรับบริการทางอินเตอรเน็ต
 1. ในการสงคำสั่งซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ต ลูกคารับทราบและตกลงใหความรวมมือในการหลีกเลี่ยงการสงคำสั่งที่  
  ตลาดหลักทรัพยอาจพิจารณาไดวา เปนคำสั่งที่ไมเหมาะสมและมีผลกระทบตอราคาโดยรวมลูกคารับทราบและเขาใจ  
  เปนอยางดีถึงผลกระทบอันเกิดจากการสงคำสั่งที่ไมเหมาะสม หากบริษัทพบการสงคำสั่งที่ไมเหมาะสมลูกคายินยอม
  ใหบริษัทระงับการใหบริการสงคำสั่งซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตของลูกคา โดยไมโตแยงหรือเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
  1) สงคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยครั้งละ 100-1,000 หุน จำนวนหลายรายการติดตอกัน ซึ่งมีลักษณะผลักดันราคา  
   ใหสูงขึ้นหรือต่ำลงในขณะใดขณะหนึ่ง (Small Orders) ตัวอยางเชน หุน A มีราคาซื้อขาย ณ ราคาที่ 8.50 บาท
   แตสงคำสั่งซื้อที่ 8.55 บาท 100 หุน (เคาะซื้อ) และเมื่อราคาตลาดกลับไปที่ 8.50 บาท ก็สงคำสั่งซื้อที่ 8.55 บาท  
   100 หนุอีก ทำลักษณะเดียวกันน้ีติดตอกัน 10 คำส่ังซ่ึงจริงๆ แลวสามารถท่ีสงคำส่ังคร้ังเดียว 1,000 หนุไดทันทีเปนตน
  2) สงคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยในปริมาณสูง เพื่อทำใหผูลงทุนทั่วไปเขาใจผิดวาหลักทรัพยนั้นมีคำเสนอซื้อหรือขาย  
   ในปริมาณมาก และเมื่อจะมีการจับคูการซื้อขายเกิดขึ้น ก็ยกเลิกคำสั่งนั้นทันที (Cancel)
  3) สงคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกวาราคาที่ควรจะเปนมากโดยมิไดมีเจตนาจะใหเกิดการ  
   ซื้อขายตามราคานั้นในชวง Pre-Opening หรือ Call Market หรือสงคำสั่งซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ำกวาราคา  
   กอนหนาลาสุดมากในชวงระหวางวัน ไมวาจะไดมีการยกเลิกคำสั่งในภายหลัง หรือไมก็ตาม ซึ่งอาจสงผลกระทบ  
   ตอสภาพการซื้อขายโดยรวม และ / หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย
  4) สงคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยในระดับราคาที่สูงหรือต่ำกวาราคาหุน IPO หรือราคาเปดของหุน IPO หรือหุนที่ปลด  
   เครื่องหมาย SP อยางมาก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพการซื้อขายโดยรวม และ / หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย
  5) สงคำส่ังซ้ือหรือขายหลักทรัพยท่ีผซ้ืูอและผูขายหลักทรัพยน้ันเปนบุคคลเดียวกันหรือกลุมบุคคลเดียวกันท่ีทำใหราคา  
   หรือปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอันไมตรงตอสภาพปกติของตลาด (Crossing)
  6) การสงคำสั่งในลักษณะอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทอาจพิจารณาไดวาเปนคำสั่งที่ไมเหมาะสมและ/หรือมีผล  
   กระทบตอราคาหลักทรัพย
 2. เอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document) เปนเอกสารที่บริษัทสงใหแกลูกคาผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (email) แทน  
  การจัดสงเปนเอกสารสิ่งพิมพผานชองทางอื่น เชน เอกสารใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือเอกสารอื่นใดที่จะมี  
  การจัดสงในอนาคต
 3. การสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสไปยังอีเมลตามที่ลูกคาระบุไวขางตน ใหถือวาบริษัทไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว ทั้งนี้โดย  
  ไมตองคำนึงวาลูกคาจะไดรับหรือไม และถึงแมวาสงใหแกลูกคาไมไดเพราะอีเมลของลูกคานั้นเปลี่ยนแปลง โดยลูกคา  
  ไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร ใหถือวาการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสนั้นไดสงใหแกลูกคา  
  และลูกคาไดรับโดยชอบแลว หากบริษัทจัดสงไปยังอีเมลตามที่ลูกคาแจงไว
 4. ลูกคามีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่บริษัทสงไปยังอีเมลของลูกคาหากไมมีการ  
  ทักทวงประการใดภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ใหถือวาลูกคาตกลงและยอมรับรายการตามเอกสารที่บริษัทสงให  
  ทุกประการ
 5. ลูกคารับทราบและยินยอมรับความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากปญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส โดยจะไมเรียกรองคาชดเชย  
  หรือคาเสียหายใดๆ กับบริษัท  

(  ) ซีไอเอ็มบี/CIMB



(ในการคำนวนคะแนนใหเลือกขอที่มีคะแนนสูงสุด)





(ประเทศไทย) จำกัด หนวยงานราชการและ/หรือ หนวยงานที่มีอำนาจหรือสั่งการอันชอบดวยกฏหมาย ทั้งนี้
ขาพเจาเขาใจ และรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนได

authorities  I acknowledge and understand that investment in the stock market contains element of 
risk.



สวนที ่1 : ความสมัพนัธกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา ไมใช ใช

สวนที ่2 : เงือ่นไขการใหความยนิยอมเปดเผยขอมลู และ แจงเปลีย่นแปลงสถานะ

1. ลูกคามสีญัชาติอเมรกินั หรอื เปนพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา
 หรือเขตดนิแดนทีเ่ปนของประเทศสหรฐัอเมริกา (U.S. Territory) เลขท่ีภาษ…ี……………………………………….

ใหลกูคาแจงรายละเอยีดตามแบบ W-9

โปรดระบขุอมูลดานลาง

2. ลูกคาถอืบตัรประจาํตวัผูมถีิน่ทีอ่ยูถาวรอยางถกูกฎหมายใน
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด - Green Card) เลขท่ีภาษ…ี……………………………………….

เลขท่ีกรนีการด…………………………………….

ใหลกูคาแจงรายละเอยีดตามแบบ W-9

โปรดระบขุอมูลดานลาง

3. ลูกคามสีถานะเปนผูมถ่ิีนทีอ่ยูในประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในระยะเวลา
 ทีก่าํหนดใน Substantial Physical Presences Test (เชน ปปจจุบันอาศัย
 อยูใน U.S. เกนิกวา 183 วนั)

เลขท่ีภาษ…ี……………………………………….

ใหลกูคาแจงรายละเอยีดตามแบบ W-9

โปรดระบขุอมูลดานลาง

4. ลูกคามคีาํสัง่ใหโอนเงนิไปยงับญัชใีนประเทศสหรฐัอเมรกิา
เลขท่ีบัญชี…………………………………………

ช่ือธนาคาร/สถาบันการเงนิ…………………………..

โปรดระบขุอมูลดานลาง

5. ลูกคามตีวัแทน หรือ มผีูรบัมอบอาํนาจทีอ่ยูในประเทศสหรฐัอเมรกิา
ช่ือ-นามสกลุ………………………………………

โปรดระบขุอมูลดานลาง

6. ลูกคาเคยเปดบญัชกีบัสถาบนัการเงนิอืน่และเคยถกูระบวุาเปนบุคคล
 อเมรกินั หรือไม ช่ือสถาบนัการเงิน………………………………….

โปรดระบขุอมูลดานลาง

1. ขาพเจายินยอมใหบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด (“บริษัท”) เปดเผยขอมูลของขาพเจาใหแกกรมสรรพากร หรือหนวยงานจัดเก็บภาษีทั้งใน
 ประเทศหรือตางประเทศ หรือหนวยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS)
2. ขาพเจายินยอมใหบริษัทหักเงินจากบัญชีของขาพเจาตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร หรือหนวยงานจัดเก็บภาษีทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
 หรือหนวยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามจํานวนที่กําหนดภายใตเงื่อนไขขอตกลงระหวาง บริษัท กับหนวยงานจัดเก็บภาษีทั้ง
 ในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ IRS
3. ขาพเจารับทราบและยอมรับวา หากขาพเจาเปลีย่นแปลงความสมัพันธหรอืสถานะของความเปนบุคคลของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือเปล่ียนแปลง
 ขอมูลใดๆ ที่ใหไวกับบริษัทขาพเจาตกลงแจงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบ รวมทั้งจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของใหแกบริษัท ภายในกําหนด 
 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ขาพเจามีการเปลี่ยนแปลง
4. ขาพเจาขอรับรองวา ขอมลูหรือขอความดงักลาวขางตนเปนความจรงิ ถกูตอง และครบถวนสมบรูณทกุประการ หากขาพเจาใหขอมลูท่ีเปนความเท็จ
 ไมถูกตอง หรือไมแจงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธหรือสถานะของความเปนบุคคลอเมริกันภายในระยะเวลาที่กําหนด ขาพเจายินยอมใหบริษัท
 ใชดุลยพินิจระงับการทําธุรกรรมหรือปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือบอกเลิกสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนา หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ
 โดยขาพเจาจะไมโตแยง คัดคาน รองเรียน เรียกรองคาเสียหายหรือฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทแตประการใด

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงถูกตองครบถวน



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





/ ตราสารอนุพันธ



สถานที่ทำสัญญา บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส 
 ชั้น 8, 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่…………………………………….
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหวาง………………………………………………………………………………………………..















ขอ 28.  เพ่ือใหเปนไปตามคำส่ังหรือหลักเกณฑท่ีกำหนด ของบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
นายทะเบียนหลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกคาตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ลูกคายินยอมที่จะแจงและ/หรือจัดหาขอมูลดังตอไปนี้ พรอมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล 
ดังกลาวใหแกบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือ 
สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อผูประกอบธุรกิจ หรือหนวยงานตางๆ ดังกลาวรองขอ หรือเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงาน 
ดังกลาวกำหนดแลวแตกรณี
   (ก) ขอมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แทจริงของลูกคา และ/ หรือ ผูรับประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
จดทะเบียนของลูกคาทุกรายทุกทอด
   (ข) วัตถุประสงคในการซื้อขายของลูกคา
   (ค) ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกคา 
   (ง) ในกรณีที่ลูกคาเปนผูดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือ หลายทอดผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ 
(omnibus account) ลูกคายินยอมที่จะแจง จัดหา และจัดทำ คำชี้แจงเกี่ยวกับขอมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้น 
ทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกคารูหรือควรรูเนื่องจากการเปนผูดำเนินการเชนนั้น

ขอ 28.  เพ่ือใหเปนไปตามคำส่ังหรือหลักเกณฑท่ีกำหนด ของบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
นายทะเบียนหลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกคาตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ลูกคายินยอมที่จะแจงและ/หรือจัดหาขอมูลดังตอไปนี้ พรอมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล 
ดังกลาวใหแกบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือ 
สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อผูประกอบธุรกิจ หรือหนวยงานตางๆ ดังกลาวรองขอ หรือเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงาน 
ดังกลาวกำหนดแลวแตกรณี
   (ก) ขอมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แทจริงของลูกคา และ/ หรือ ผูรับประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
จดทะเบียนของลูกคาทุกรายทุกทอด
   (ข) วัตถุประสงคในการซื้อขายของลูกคา
   (ค) ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกคา 
   (ง) ในกรณีที่ลูกคาเปนผูดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือ หลายทอดผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ 
(omnibus account) ลูกคายินยอมที่จะแจง จัดหา และจัดทำ คำชี้แจงเกี่ยวกับขอมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้น 
ทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพาะที่ลูกคารูหรือควรรูเนื่องจากการเปนผูดำเนินการเชนนั้น



  (2) ลูกคายินยอมใหบริษัท งดใหบริการเปนตัวแทน และ/หรือ นายหนาซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน กับลูกคาเปนการ 
ชั่วคราว ปดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคาได 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียน 
หลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ 
   (ก) การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคามีหรือนาจะมีผลกระทบตอความเปนระเบียบเรียบรอยในการซื้อ 
ขายหลักทรัพยจดทะเบียน หรือทำใหหรือนาจะทำใหราคาของหลักทรัพยจดทะเบียนไมตรงตอสภาพปกติของตลาด 
   (ข) ลูกคามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่ไมเหมาะสมหรือ อาจฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย
   (ค) ลูกคาไมดำเนินการแจง จัดหาขอมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (1) หรือใหขอมูลอันเปนเท็จหรืออาจกอใหเกิด 
ความสำคัญผิดในสาระสำคัญ 

  (2) ลูกคายินยอมใหบริษัท งดใหบริการเปนตัวแทน และ/หรือ นายหนาซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน กับลูกคาเปนการ 
ชั่วคราว ปดบัญชีซื้อขาย จำกัดการซื้อขาย และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคาได 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามคำสั่งของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียน 
หลักทรัพย สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงดังนี้ 
   (ก) การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของลูกคามีหรือนาจะมีผลกระทบตอความเปนระเบียบเรียบรอยในการซื้อ 
ขายหลักทรัพยจดทะเบียน หรือทำใหหรือนาจะทำใหราคาของหลักทรัพยจดทะเบียนไมตรงตอสภาพปกติของตลาด 
   (ข) ลูกคามีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่ไมเหมาะสมหรือ อาจฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย
   (ค) ลูกคาไมดำเนินการแจง จัดหาขอมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตาม (1) หรือใหขอมูลอันเปนเท็จหรืออาจกอใหเกิด 
ความสำคัญผิดในสาระสำคัญ 

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

     (                           )

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

     ( )                                                          

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

     ( )                                

     X……….…………………………..………………………………………………….……. พยาน/เจาหนาที่การตลาด   

     ( )



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

     (                           )

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

     ( )                                                          

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

     ( )                                

     X……….…………………………..………………………………………………….……. พยาน/เจาหนาที่การตลาด   

     ( )

บันทึกขอตกลงการทำธุรกรรมและการรับขอมูลผานระบบเทคโนโลยี

วันที่………………………………..

ขาพเจา……………………………………………………..…..เลขที่บัญชี…………………………………..…………

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



                       ลงชื่อ X                                         ลูกคา

   (                                               )

   ลงชื่อ X                                         เจาหนาที่การตลาด

   (                                               )

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



                                                    วันที่

ขาพเจา (ชื่อเจาของบัญชี)                                           มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 

ประเภทเงินสดกับบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “บริษัท”) เลขที่บัญชี

        มีความประสงคใหบริษัทนำคาขายหลักทรัพยในบัญชีของขาพเจาบางสวนหรือทั้งหมด 

เปนหลักประกันในบัญชีดังกลาวทุกครั้ง เพื่อใหมูลคาหลักประกันในบัญชีของขาพเจาเพิ่มขึ้น โดยไมเกินกวา 

อัตรารอยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสด โดยจำนวนคาขายสวนเกินดังกลาว ใหบริษัท 

ดำเนินการชำระใหขาพเจาตามปรกติ

 ทั้งนี้ขาพเจารับทราบและเขาใจหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด 

ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของบริษัท โดยครบถวน 

แลว โดยขาพเจายินยอมใหบริษัทถือคาขายจำนวนดังกลาวไวเปนหลักประกันในการชำระหนี้ หากขาพเจาไม 

ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้คาซื ้อหลักทรัพยแกบริษัทในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพยทุกบัญชีของขาพเจา 

ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทดำเนินการนำเงินสดดังกลาวมาชำระหนี้นั้นๆ ได

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

   ลงชื่อ X                                         ลูกคา

   (                                               )

   ลงชื่อ X                                         เจาหนาที่การตลาด

   (                                               )

ใบคำขอฝากคาขายหลักทรัพยเพื่อเปนหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
ประเภทเงินสดแบบถาวร



                                                    วันที่

 ดวยขาพเจา                                         เลขที่บัญชี 

มีความประสงคใหบริษัทบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด ใหดำเนินการนำหลักประกันประเภทเงินสด 

คาขายหลักทรัพยและดอกเบี้ย (ถามี) ไปหักชำระคาซื้อหลักทรัพยสุทธิกอนทุกครั้งในจำนวนเงินที่จะตอง 

ชำระใหบริษัท หากไมพอจึงคอยไปเรียกเก็บสวนที่เหลือจากขาพเจาตามวิธีการชำระราคาที่ขาพเจาใหไว 

ตามฐานขอมูล

 ทั้งนี้ขาพเจารับทราบและเขาใจหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด 

ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของบริษัทโดยครบถวนแลว 

หากขาพเจาไมชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้คาซื้อหลักทรัพยแกบริษัทในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยทุกบัญชีของ 

ขาพเจา ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทดำเนินการนำเงินสดดังกลาวมาชำระหนี้นั้นๆ ได

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

   ลงชื่อ X                                         ลูกคา

   (                                               )

   ลงชื่อ X                                         เจาหนาที่การตลาด

   (                                               )

บันทึกแจงเกี่ียวกับการนำหลักประกันที่เปนเงินสดหรือคาขาย
ไปชำระราคาหลักทรัพยสุทธิโดยถาวร







ขอแสดงความนับถือ

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาเพื่อชําระหนี้ 6 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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บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินจากลูกคา
(เปนวิธีการรับเงินแบบชำระคาสินคาและบริการ หรือ Bill Payment)

โดยลูกคาตองใชเลขที่บัญชีบัญชีธนาคาร หรือ รหัสบริษัท 
พรอมกับระบุเลขที่บัญชีซื้อขายและเลขบัตรประชาชนของลูกคา ดังนี้     

1. ชองทางผานเคาเตอรธนาคาร (ใชแบบฟอรม Bill Payment ของบริษัทฯ หรือ แบบฟอรมชำระคาสินคา
 และบริการของธนาคาร)     
2. ชองทาง ATM (ตองเลือกชำระคาสินคาและบริการ)     
3. ชองทาง INTERNET (ตองเลือกชำระคาสินคาและบริการ)     

ธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร 
รหัสบริษัท
Com.Code 

Service Code     
ใชสําหรับชองทาง
เคาเตอรธนาคาร

เทานั้น

เลขที่บัญชีซื้อขาย
ของลูกคา 7 หลัก 

สําหรับขอมูล
อางอิง 1 หรือ 
Reference 1

เลขที่บัตรประชาชน
ลูกคา 13 

หลักสําหรับขอมูล
อางอิง 2 หรือ 
Reference 2

ไทยพาณิชย 049-314422-7 ไมตองระบุ ไมตองระบุ ตองระบุ ตองระบุ

กรุงเทพ ไมตองระบุ 25559 GLOBLEX ตองระบุ ตองระบุ

กสิกรไทย ไมตองระบุ 33796 ไมตองระบุ ตองระบุ ตองระบุ

กรุงไทย ไมตองระบุ 5334 ไมตองระบุ ตองระบุ ตองระบุ

กรุงศรีฯ ไมตองระบุ 26415 ไมตองระบุ ตองระบุ ตองระบุ

ทหารไทย ไมตองระบุ 2599 2599 ตองระบุ ตองระบุ

ธนชาต ไมตองระบุ C100 3025 ตองระบุ ตองระบุ

ยูโอบี ไมตองระบุ 3170 GLOBLEX ตองระบุ ตองระบุ

ซีไอเอ็มบี ไมตองระบุ 0025 GLOBLEX ตองระบุ ตองระบุ

แลนดแอนดเฮาส ไมตองระบุ 2038 GLOB ตองระบุ ตองระบุ






