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***  โปรดลงลายมือช่ือในเอกสารให้ครบถ้วนทกุแผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ มี ไม่มี 
   

1. แบบคําขอเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์  (แบบประเมิน Suitability Test สําหรับลกูค้าประเภทนิติบคุคล /   

       สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทน และ/หรือ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์/แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลกูค้าประเภทองค์กร   

(คา่อากรแสตมป์ในการทําสญัญา 30 บาท)   

2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นนิติบคุคล ท่ีแสดงรายช่ือกรรมการ  (ย้อนหลงัไม่เกิน 1 เดือน)    

3. สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ พร้อมวตัถปุระสงค์ของการจดทะเบียน   

4. สําเนาใบอนญุาตประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว (ถ้ามี)   

5. เอกสารจดัตัง้บริษัท (กรณีนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ในตา่งประเทศ)   

6. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท (เร่ืองการขออนมุติัเปิดบญัชีซือ้ขายฯ กบับริษัทหลกัทรัพย์โกลเบลก็ จํากดั)   

7. งบการเงินปีลา่สดุ (ย้อนหลงัไม่เกิน 2 ปี)   

8. สําเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารของนิติบคุคล ท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชีธนาคาร   

9. สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรนิติบคุคล และสําเนาใบ ภ.พ.20   

10. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/สําเนาหนงัสือเดินทาง/ใบตา่งด้าว/ใบอนญุาตการทํางาน /สําเนาทะเบียนบ้านของ   

ผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลทกุราย   

11. หนงัสือมอบอํานาจให้บคุคลทําการซือ้ขายฯ แทนนิติบคุคล  พร้อมคา่อากรแสตมป์ 30 บาท   

พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบคุคลผู้ รับมอบอํานาจทําการซือ้ขายฯ แทนนิติ   

12. แบบฟอร์มการแสดงตน (KYC) บคุคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวข้องกบัลกูค้า (ตามจํานวนกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามทกุราย)   

พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/สําเนาหนงัสือเดินทาง/ใบตา่งด้าว/ใบอนญุาตการทํางาน  ของผู้ มีอํานาจ   

ลงนามแทนนิติบคุคลทกุราย   
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                                          ใบคาํขอเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ ประเภทนิตบุิคคล                   วันที่ ……………..…………… 
 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั และมีความประสงค์จะขอวงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัท
ของท่าน  โดยข้าพเจ้าขอให้ข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ ซึง่ข้าพเจ้ารับรองและยืนยนัต่อบริษัทของท่านว่าเป็นความจริงทกุประการ และหากภายหลงัปรากฏว่ามี
การเปล่ียนแปลงข้อมลูและรายละเอียดดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัทของท่านทราบโดยทนัที 
 

       ประเภทบญัชี และวงเงินท่ีต้องการ   เงินสดหลกัประกนั (Cash) วงเงินท่ีต้องการ ………………………………………. บาท 
   เงินสดเตม็จํานวน (Cash Balance) วงเงินท่ีต้องการ ………………………………………. บาท 
   เครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) วงเงินท่ีต้องการ ………………………………………. บาท 
   อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………..……..……………. วงเงินท่ีต้องการ ………………………………………. บาท 
 

       ช่องทางการส่งคําสัง่   ผู้แนะนําผู้ลงทนุ (Advisor)        อินเตอร์เน็ต (Internet) 
       ผู้แนะนําการเปิดบญัชี   ติดตอ่ท่ีบริษัทฯ เอง   ผู้แนะนําผู้ลงทนุติดตอ่       Website     
    ลกูค้าของบริษัทฯ (ช่ือ-สกลุ) ………………….…………….……………บญัชีเลขท่ี................................         
 
   1. ข้อมูลของนิตบุิคคล 
 

ช่ือนิติบคุคล   ภาษาไทย.…...………..…...……..............…………...............………….ภาษาองักฤษ ……..................................………….…………………… 
ประเภทนิติบคุคล   บริษัทจํากดั     บริษัทมหาชน     นิติบคุคลตามกฎหมายเฉพาะ     มลูนิธิ      ห้างหุ้นส่วน    อ่ืนๆ (ระบ)ุ ……..............…… 
ประเภทธรุกิจ ……………………………………….....................................… ประเทศท่ีจดทะเบียน     ประเทศไทย    ประเทศอ่ืน (ระบ)ุ..........................  
วนัท่ีจดทะเบียน ………………................ทนุจดทะเบียน.........................................บาท  ใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนบริษัทเลขท่ี ….........………................ 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร …………..………..........................    เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีมลูคา่เพ่ิม …………..………......................……..............………… 
 

ท่ีตัง้สถานประกอบกิจการ  เลขท่ี ………..….... หมู่ท่ี ……..….. อาคาร/หมู่บ้าน ………………………………………............ชัน้.……... ห้องเลขท่ี …………….. 
ซอย ………….………..………... ถนน…..….……………………… ตําบล/แขวง.……………..………..………......อําเภอ/เขต................................…………… 
จงัหวดั ……………….………………….. รหสัไปรษณีย์ …...…………………โทรศพัท์ ..…………….………………… โทรสาร..............……………………….. 
เวบ็ไซด์บริษัท …………………………………..…….………....................……… E-mail …………………………………………………..…………….………… 
 

ช่ือบคุคลท่ีติดตอ่ …………………………………..………...................... ตําแหน่ง ……………………....………….  โทรศพัท์ ………….…….…...................... 
ช่ือผู้ รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)  (ถา้มี) ช่ือบคุคล...…………………..............................………..…... โทรศพัท์ ……………………..…….………..………….  
ช่ือผู้บริหารสงูสดุ  ช่ือ-สกลุ......................................................สญัชาติ...............เลขท่ีบตัรประชาชน..................................สดัสว่นการถือหุ้น(ถ้ามี)..............% 
ข้อมลูการถือหุ้น (ผู้ ถือหุ้นตัง้แต ่ร้อยละ 25 ขึน้ไป) 
1. ช่ือ-สกลุ.............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัสว่นการถือหุ้น (ถ้ามี)................%  
2. ช่ือ-สกลุ.............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัสว่นการถือหุ้น (ถ้ามี)................%  
3. ช่ือ-สกลุ.............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัสว่นการถือหุ้น (ถ้ามี)................% 
4. ช่ือ-สกลุ.............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัสว่นการถือหุ้น (ถ้ามี)................%                    
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามการเปิดบญัชี คือ  
1. ช่ือ-สกลุ..............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี)................%  
2. ช่ือ-สกลุ..............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี)................% 
3.  ช่ือ-สกลุ.............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี)................% 
4. ช่ือ-สกลุ..............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี)................% 
5. ช่ือ-สกลุ..............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี)................% 
6. ช่ือ-สกลุ..............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... สดัส่วนการถือหุ้น (ถ้ามี)................% 
เง่ือนไขการลงนาม………………….……………………………….……………………..........................…………………………………………………...……… 
ผู้ รับมอบอํานาจในการติดตอ่กบับริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั แทนนิติบคุคล ตามหนงัสือมอบอํานาจ 
1. ช่ือ-สกลุ............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... ความสมัพนัธ์................................... 
2. ช่ือ-สกลุ............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... ความสมัพนัธ์................................... 
3. ช่ือ-สกลุ............................................................สญัชาติ..................เลขท่ีบตัรประชาชน...................................... ความสมัพนัธ์................................... 
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 2. การรับจ่ายเงนิกับบริษัทฯ การรับเงนิปันผลและการรับสิทธิอ่ืนๆ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
   

เงื่อนไขการจ่ายชาํระค่าซือ้หลักทรัพย์ 
        หกับญัชีเงินฝาก ธนาคาร ……………..……………………… สาขา ……………..…..……… ประเภทบญัชี   (   ) Current  A/C       (   ) Saving A/C 

             เลขท่ีบญัชี ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….………… 
      เช็ค  (กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือยินยอมขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 
เงื่อนไขการรับชาํระค่าขายหลักทรัพย์ 
         ใช้เลขบญัชีธนาคารเดียวกบัการจ่ายชําระคา่ซือ้ 
         ให้บริษัทนําเงินเข้าบญัชี  ธนาคาร ……………..………………… สาขา ……………..……… ประเภทบญัชี   (   ) Current  A/C       (   ) Saving A/C 

            เลขท่ีบญัชี ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….………… 
         รับ-จ่าย ผ่านผู้ รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ 1. ขอ้มูลของนิติบคุคล ในส่วนของขอ้มูลผูร้บัฝากทรพัย์สิน (Custodian) 
เงื่อนไขการรับเงนิปันผล และสทิธิอ่ืนๆ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
    นําเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัท่ีให้ไว้กบับริษัท(ATS)     
    นําเงินเข้าบญัชีธนาคาร ……………..……… สาขา ………………… ประเภทบญัชี …………………… เลขท่ีบญัชี ……………..…………....……. 
     ผ่านผู้ รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ตามท่ีระบ ุ
 

  3. ข้อมูลการเปิดบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 

      วตัถปุระสงค์ในการเปิดบญัชี และทําธรุกรรม    เก็งกําไร     ลงทนุ      อ่ืนๆ................................................................................................... 
 ลกัษณะการลงทนุ      ระยะยาว (มากกวา่ 1 ปีขึน้ไป)       ระยะปานกลาง (6-12 เดือน)      ระยะสัน้ (<6 เดือน) 
 ประสบการณ์ลงทนุของกิจการ      ไม่เคยลงทนุ      เคยลงทนุ ระยะเวลา............ปี 
1). บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีใช้บริการปัจจบุนั ...............................................................................วงเงินท่ีได้รับอนมุติั .............................................. บาท 
2). บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีใช้บริการปัจจบุนั ...............................................................................วงเงินท่ีได้รับอนมุติั .............................................. บาท 
 

 4. ข้อมูลแสดงตน (ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เร่ืองมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกับลูกค้า) 
 

บุคคลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง  (หมายถึง นิติบคุคล หรือบคุคลธรรมดา ทีเ่ป็นเจ้าของบญัชีทีแ่ทจ้ริง หรือมีอํานาจควบคมุการทําธรุกรรมของลูกคา้ หรือบคุคลทีลู่กคา้ 
ทําธรุกรรมแทน รวมถึงบคุคลผูใ้ชอํ้านาจควบคมุนิติบคุคลหรือบคุคลทีมี่การตกลงกนัทางกฎหมาย)  
ช่ือ-สกลุ ……………….…………...……. เลขท่ีบตัรประชาชน ………………............. ความสมัพนัธ์ ………...........…...…สดัสว่นการถือหุ้น (ถ้ามี)..............% 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ……………………………………………………………………………………….………….…..…… โทรศพัท์………………................ 

   มีความเก่ียวข้องกบันกัการเมือง    ไม่มี      มี  ระบ.ุ...................................................................................................................................................... 
 

กิจการเก่ียวข้อง หรือมีความเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการฟอกเงิน หรือให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทัง้ใน หรือตา่งประเทศ) หรือไม่   
       ไม่มี          มี (โปรดระบ)ุ ……………………........................................………….....................................................……………………....…….... 
กิจการเก่ียวข้อง หรือมีความเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีมีสถานะทางการเมือง หรือมีความสมัพนัธ์ทางการเมือง (ทัง้ใน หรือตา่งประเทศ) หรือไม่   
       ไม่มี          มี (โปรดระบ)ุ ……………………........................................………….....................................................……………………....…….... 
กิจการมีประวติัการกระทําความผิดกฎหมายฟอกเงิน ภายใน 3 ปี ย้อนหลงันบัจากวนัท่ีขอเปิดบญัชีนีห้รือไม่   
        ไม่เคย      เคยกระทําผิดในฐานข้อหา (โปรดระบ)ุ……………………......................................................………….................................................. 
……………………........................................…………..............................................…………………………………………………..……………....…….... 
  

กิจการมีแหลง่เงิน ถ่ินท่ีอยู่ สถานท่ีติดตอ่ หรือจดัตัง้ในเขตดินแดนหรือประเทศท่ีไม่มีมาตรการ ไม่ได้ประยกุต์ใช้ข้อแนะนําของ Financial Action Force on Money    
Laundering (FATF) หรือให้ความร่วมมือในการกําหนดมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 

           ไม่ใช่      ใช่ (โปรดระบ)ุ ……………………........................................…………......................................................……………………....…….... 
กิจการดําเนินงานเก่ียวกบัธรุกิจหรือเก่ียวข้องกบัธรุกิจดงัตอ่ไปนี ้หรือไม่   ไม่มี     มี  ระบ ุ

         ค้าขายอญัมณี ทองคํา และเคร่ืองประดบั และโลหะท่ีมีคา่   รับแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
         ค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุกาขายทอดตลาดและค้าของเก่า   ให้บริการโอนและรับโอนมลูคา่เงินทัง้ภายในและข้าประเทศ    
          สถานคาสิโน หรือบอ่นการพนนั   สถานบนัเทิงตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 
          โรงงานผลิตอาวธุยทุธภณัฑ์   ธรุกิจนําเท่ียว บริษัททวัร์ 
         องค์กรไม่แสวงหากําไร/องค์กรการกศุล     ตวัแทนหรือบคุคลผู้ประกอบธรุกิจให้กู้ ยืมเงินนอก   
    นายหน้าจดัหางาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศ หรือสง่คนไปทํางานตา่งประเทศ 
 



 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั   แบบคําขอเปิดบญัชี และสญัญาซ้ือขายหลกัทรพัย์ประเภทนิติบคุคล 02/2561  หน้า 4 ถึง 20 
 

5. แบบแสดงตน การเป็นบุคคลอเมริกัน หรือเก่ียวข้องกับบุคคลอเมริกัน  ตามข้อกาํหนดของ  FATCA  
 

ส่วนที่ 1 ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่ท่านมีกับบริษัท 
บุคคลอเมริกัน  

. ลกูค้าเป็นคอร์ปอเรชัน่หรือห้างหุ้นสว่นอเมริกนัใช่หรือไม่   
โปรดตอบ “ใช่” หากลูกคา้เป็นคอร์ปอเรชัน่/หา้งหุน้ส่วน หรือนิติบคุคลอืน่ๆ ทีจ่ดัตัง้ภายใตก้ฎหมายสหรฐั กฎหมายของมลรฐัในสหรฐั 
หรือ District of Columbia หรือไดร้บัการปฏิบติัเช่นนิติบคุคลทอ้งถ่ินของสหรฐัภายใตบ้ทบญัญติัอืน่ใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ  
เพือ่วตัถปุระสงค์ของคําถามนี ้โปรดตอบ “ใช่” หากลูกคา้ถูกจดัตัง้ข้ึนในมากกว่าหน่ึงประเทศ หรือหน่ึงในนัน้คือสหรฐัอย่างสมบูรณ์
ตามกฎหมาย 

ใช่  ไม่ใช่ 

. ลกูค้าเป็นกองมรดกท่ีมีรายได้ซึง่อยู่ภายใต้การจดัเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยไม่คํานึงถึงแหลง่ท่ีมาของรายได้ ใช่หรือไม่ 
หมายเหต ุ– สถานะของกองมรดกทีเ่ป็นบคุคลอเมริกนัหรือไม่เป็นบคุคลอเมริกนั ข้ึนอยู่กบัขอ้เท็จจริงและสภาวะแวดลอ้มทีเ่ก่ียวขอ้ง
ทัง้หมด ซ่ึงรวมถึงการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองมรดกหรือตวัแทนจดัการกองมรดกทีเ่ป็นพลเมืองอเมริกนัหรือผูมี้ถ่ินทีอ่ยู่ในสหรฐั ตลอดจน
ขอบเขตอํานาจและกําหนดเวลาในการเป็นตวัแทนจดัการกองมรดกในสหรฐั 

ใช่  ไม่ใช่ 

. ลกูค้าเป็นกองทรัสต์ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนีห้รือไม่ 
 (ก) (1) ศาลในสหรัฐมีเขตอํานาจในการกํากบัดแูลการบริหารจดัการของกองทรัสต์ในเบือ้งต้น และ  
       (2) บคุคลท่ีเป็นบคุคลอเมริกนัรายหนึง่หรือหลายรายมีอํานาจในการควบคมุการตดัสินใจทัง้หมดในเร่ืองสําคญัของกองทรัสต์ หรือ 
 (ข) เป็นกองทรัสต์ท่ีได้เลือกท่ีจะให้ได้รับการปฏิบติัเช่นบคุคลอเมริกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ 

ใช่  ไม่ใช่ 

ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน  (หากท่านทําเคร่ืองหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้ส่งเอกสารประกอบ) 
ลกูค้าเป็นองค์กร/นิติบคุคลท่ีมีบคุคลอเมริกนัมีสดัสว่นความเป็นเจ้าของอย่างมีนยัยะสําคญั ใช่หรือไม ่

- โปรดตอบ “ใช่” หากลูกคา้เป็นคอร์ปอเรชัน่ทีมี่บคุคลอเมริกนัรายหน่ึงหรือหลายราย ซ่ึงแต่ละรายเป็นผูถื้อหุน้ในคอร์ปอเรชัน่นัน้ ไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุน้ทัง้หมด ไม่ว่าในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุน้ การถือหุน้ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยออ้ม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุน้ตามสดัส่วนโดยผูถื้อหุน้ หุน้ส่วน ผูก่้อตัง้ทรสัต์ หรือบคุคลอืน่ทีไ่ดร้บัการปฏิบติัเสมือน
เจ้าของของคอร์ปอเรชัน่ หรือกองทรสัต์ 

- โปรดตอบ “ใช่” หากลูกคา้เป็นหา้งหุน้ส่วนทีมี่บคุคลอเมริกนัรายหน่ึงหรือหลายรายเป็นผูล้งทนุหรือมีส่วนแบ่งกําไรในหา้งหุน้ส่วนนัน้ 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มเกินกว่าร้อยละ 10 ของทนุหรือกําไรทัง้หมด ทัง้นี ้หากคอร์ปอเรชัน่ หา้งหุน้ส่วน หรือกองทรสัต์เป็นผูล้งทนุ
หรือมีส่วนแบ่งกําไรในหา้งหุน้ส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสดัส่วนโดยผูถื้อหุน้ หุน้ส่วน ผู้
ก่อตัง้ทรสัต์ หรือบคุคลอืน่ทีไ่ดร้บัการปฏิบติัเสมือนเจ้าของคอร์ปอเรชัน่ หา้งหุน้ส่วน หรือกองทรสัต์นัน้ 

- โปรดตอบ “ใช่” หากลูกคา้เป็นกองทรสัต์ และมีบคุคลอเมริกนัรายหน่ึงไดร้บัการปฏิบติัเสมือนเจ้าของในส่วนใดส่วนหน่ึงของ
กองทรสัต์นัน้ เพือ่วตัถปุระสงค์ในการเก็บภาษีเงินไดข้องรฐับาลสหรฐั หรือมีบคุคลอเมริกนัรายหน่ึงหรือหลายรายมีส่วนได้
ผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทัง้หมดของกองทรสัต์นัน้ ทัง้นี ้ผูร้บัผลประโยชน์จาก
กองทรสัต์ทีกํ่าหนดใหท้รสัต์มีดลุยพินิจในการตดัสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสดัส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ผลประโยชน์ทัง้หมดของกองทรสัต์ หากมูลค่าของสกลุเงินหรือทรพัย์สินอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์จากกองทรสัต์ซ่ึงทรสัตีมี
ดลุยพินิจในการตดัสินใจ ในระหว่างปีปฏิทินทีผ่่านมามีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจดัสรรผลประโยชน์ทัง้หมดในปีนัน้ๆ 
และหากคอร์ปอเรชัน่ หา้งหุน้ส่วน หรือกองทรสัต์เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิหรือไดร้บัผลประโยชน์ในกองทรสัต์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มจะ
ถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสดัส่วนโดยผูถื้อหุน้ หุน้ส่วน ผูก่้อนตัง้ทรสัต์ หรือบคุคลใดทีไ่ดร้บัการปฏิบติัเสมือนเจ้าของใน
คอร์ปอเรชัน่ หรือกองทรสัต์นัน้ 

ใช่  ไม่ใช่ 

 

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน 
ลกูค้ายืนยนัวา่ ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และครบถ้วนสมบรูณ์  ในกรณีท่ีลกูค้าไมใ่ชบ่คุคลอเมริกนั ลกูค้าตกลงท่ีจะแจ้งให้บริษัททราบทนัที หาก (ก) มีการเปล่ียนแปลง
สถานะความเป็นบคุคลอเมริกนัของลกูค้าภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ (ข) มีการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้น (ไมว่า่ในแงส่ิทธิออกเสียงหรือมลูคา่) และ/หรือ 
สดัสว่นของทนุ/ผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) หรือสดัสว่นผลประโยชน์ของบคุคลอเมริกนัในลกูค้า ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 
ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ การไมแ่จ้งให้บริษัททราบในทนัทีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสถานะความไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนัของลกูค้า หรือการนําสง่ข้อมลูอนัเป็นเท็จ 
ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ เก่ียวกบัสถานะความไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนัของลกูค้า หรือการไมแ่จ้งให้บริษัททราบในทนัทีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้น 
(ไมว่า่ในแงส่ิทธิออกเสียงหรือมลูคา่) และ/หรือ สดัสว่นของทนุ/ผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) หรือสดัสว่นผลประโยชน์ของบคุคลอเมริกนัในลกูค้า ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 
จะมีผลให้บริษัทมีดลุยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวท่ีจะใช้สิทธิบอกเลิกความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้า ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น  หากลกูค้ามีสถานะเป็นบคุคลอเมริกนั และ
ข้อมลูท่ีให้ตามแบบฟอร์มนี ้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ บริษัทมีสิทธิใช้ดลุยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวท่ีจะใช้สิทธิบอก
เลิกความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้า ไมว่า่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น 

ส่วนที่ 3 การยนิยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
ภายใต้ของเขตของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหวา่งบริษัทและหนว่ยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ลกูค้าตกลงให้ความยินยอม และ
ตกลงท่ีจะไมเ่พกิถอนการให้ความยินยอมดงักลา่วแกบ่ริษัท ในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. เปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ของลกุค้าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตาม FATCA หนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หนว่ยงานจดัเก็บภาษี 
อากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมลูดงักลา่ว ได้แก่ ช่ือลกูค้า ท่ีอยู ่เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี เลขท่ีบญัชี จํานวนเงินหรือมลูคา่คงเหลือในบญัชี การฝาก
ถอนเงินในบญัชีในระหวา่งปีปฏิทินท่ีผา่นมา รายการเคล่ือนไหวทางบญัชี จํานวนเงิน ประเภทและมลูคา่ของผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีมีอยูก่บับริษัท 
รวมทัง้จํานวนรายได้ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีอาจถกูร้องขอโดยหนว่ยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ด้วย 
2. หกัเงินจากบญัชีของลกูค้า และ/หรือ เงินท่ีลกูค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ในจํานวนท่ีกําหนดโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ  
ซึง่รวมถงึ IRS ด้วย ภายในบงัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ตา่งๆ รวมถงึความตกลงใดๆ ระหวา่งบริษัท และหนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่วนัน้ 
หากไมมี่การดําเนินการหกัเงินจากบญัชี และ/หรือ เงินท่ีลกูค้าอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัท ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทจําเป็นต้องยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกุค้า ไมว่า่
ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นตามท่ีบริษัทเห็นสมควรโดยเป็นดลุยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวของบริษัท ในกรณีท่ีลกูค้าไมก่รอกข้อมลูและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มนี ้ไมแ่จ้งเพ่ือ
ปรับปรุงข้อมลูตามท่ีได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี ้หรือในกรณีท่ีลกุค้าให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ในแบบฟอร์มนี ้
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6. แบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)  
 

 
เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้มีการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทนุ และเพ่ือให้ทราบวา่ตนเองเหมาะสมกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทใด และสามารถ 
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการลงทนุของตนเองอย่างแท้จริง ขอให้ท่านโปรดเลือกคําตอบท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีสดุสําหรับคําถามตอ่ไปนี ้
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนของนิตบุิคคล คะแนนตามหมายเลขข้อที่เลือก คะแนน 
  1.นิติบคุคลนีเ้ปิดดําเนินการมาแล้วก่ีปี 1. น้อยกวา่ 2 ปี 2. 2-5 ปี  
 3. มากกว่า 5 ปี แตไ่ม่เกิน 10 ปี 4. มากกว่า 10 ปี 
  2.ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทนุของผู้ มีอํานาจหน้าท่ี 1. ไม่รู้เลย 2. น้อย  
     รับผิดชอบโดยตรงในการตดัสินใจลงทนุของนิติบคุคล 3. ปานกลาง 4. ดี 
  3.ประสบการณ์การลงทนุในหลกัทรัพย์ (หมายถึง หน่วยลงทนุ  1. ไม่มี 2. น้อยกวา่ 1 ปี  
     หรือหุ้นกู้  หรือหุ้น หรือพนัธบตัรรัฐบาล หรือตราสาอนพุนัธ์ 3. 1 - 5 ปี  4. มากกว่า 5 ปี 
  4.ระยะเวลาทีท่านคาดว่าจะไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทนุ 1. น้อยกวา่ 1 ปี 2. ตัง้แต่ 1 – 3 ปี  
     ในสว่นนี ้ 3. ตัง้แต่ 3 – 7 ปี 4. มากกว่า 7 ปี 
  5.ท่านต้องการรายได้จากการลงทนุสว่นนีเ้พ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย 1. ต้องการมากท่ีสดุ 2. ต้องการมาก  
     ประจําหรือไม่ 3. ต้องการเพียงเล็กน้อย 4. ไม่มีความต้องการ 
  6.สดัสว่นเงินลงทนุในสว่นนีท้ัง้หมด เทียบกบัทรัพย์สินของ 1. มากกว่าร้อยละ 60 2. มากกว่าร้อยละ 30-60  
     นิติบคุคล 3. ร้อยละ 10 - 30 4. น้อยกวา่ร้อยละ 10 
  7.ทศันคติเก่ียวกบัการลงทนุ 1. ไม่สามารถตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูขึน้บ้าง  
 2. สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้เลก็น้อย เพ่ือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูขึน้บ้าง 
 3. สามารถทนตอ่การขาดทนุเงินต้นได้ เพ่ือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูขึน้ 
 4. อยากได้ผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ โดยไม่มีข้อจํากดัในการลงทนุ 
  8.การลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความผนัผวนสงู มกัให้ผลตอบ 1. น้อยท่ีสดุ โดยเน้นการลงทนุท่ีสร้างกระแสรายได้ประจํา และให้ความปลอดภยัใน    
     แทนสงูในระยะยาวแตมี่ความเสี่ยงท่ีจะทําให้ขาดทนุ     การลงทนุสงูสดุ แม้วา่จะได้รับผลตอบแทนในระดบัท่ีต่ําสดุ 
     ได้มากขึน้เช่นกนั ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการ 2. รับได้ในระดบัหนึง่ โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทนุจากการลงทนุได้บ้าง    
     ลงทนุได้ในระดบัใด     เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ในระยะยาว 
 3. ปานกลางโดยสามารถรับความเส่ียงได้พอสมควร เพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับ
 4. มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงให้ได้สงูสดุเพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
     ท่ีสงูสดุในระยะยาว 
  9.ในบางช่วงเวลา การลงทนุโดยเน้นความปลอดภยัของเงิน 1. เงินต้นสําหรับการลงทนุต้องปลอดภยั แม้วา่จะได้รับตอบแทนต่ํากวา่อตัราเงินเฟ้อ  
     ลงทนุจะให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีต่ํากวา่เงินเฟ้อ ซึง่อาจ 2. รับความเส่ียงในการสญูเสียเงินต้นได้บ้าง เพ่ือคงระดบัอตัราผลตอบแทนจาก    
     จะทําให้อํานาจในการซือ้ลดลงได้ เม่ือพิจารณาถึงเป้าหมาย     การลงทนุให้สงูกวา่อตัราเงินเฟ้อ 
     ในการลงทนุของท่าน 3. เน้นสร้างผลตอบแทนให้สงูกวา่ระดบัเงินเฟ้อในระดบัหนึง่ โดยสามารถรับความเสี่ยง 
          ได้เตม็ท่ี 
 4. ต้องการให้ผลตอบแทนสงูกวา่ระดบัเงินเฟ้อมากท่ีสดุโดยสามารถรับความเส่ียง 
     ได้เตม็ท่ี 
 10.ท่านคิดวา่ นิติบคุคลจะยอมรับผลขาดทนุจากการลงทนุ 1. น้อยท่ีสดุ 2. ร้อยละ 5 - 10  
      ณ ขณะใดขณะหนึง่ได้มากน้อยเพียงใด 3. มากกว่า ร้อยละ 10 - 20 4. มากกว่าร้อยละ 20 

คะแนนรวม  (คํานวณจากผลรวมของตวัเลขแตล่ะข้อท่ีท่านเลือก)  ข้อ 1 ถงึ 10  
 

 
ส่วนที่ 2 คาํถามเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเตมิ 
  11.หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความสําเร็จ ท่าจะได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลวท่านอาจจะสญูเงินลงทนุ 
       ทัง้หมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสว่น ท่านยอมรับได้เพียงใด         
         ไม่ได้          ได้บ้าง           ได้ 
  12.นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนได้เพียงใด         
         ไม่ได้          ได้บ้าง           ได้ 
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แบบสอบถามเพื่อประเมนิรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของลูกค้า 

 
  ตารางระดบัความเสี่ยงของการลงทนุในกองทนุประเภทตา่งๆ 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ลกูค้ายินยอมให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือประกอบการจดัทําแบบประเมิน Suitability Test  ของลกูค้าและลกูค้ารับทราบว่าได้ทําแบบสอบถาม
นีเ้พ่ือประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทนุท่ีรับได้ของตนเอง 
◆ระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้าประเมินจากข้อมลูท่ีลกูค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์เท่านัน้ ทัง้นี ้ มิได้การแสดงวา่บริษัทหลกัทรัพย์ยอมรับถึง
ความถกูต้องแท้จริงความครบถ้วนหรือความน่าเช่ือถือของข้อมลูของลกูค้าท่ีลกูค้าได้แจ้งและผลการประเมินดงักลา่ว 
◆เม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์ทําการประเมินความเส่ียงในการลงทนุของลกูค้าและได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของ
ลกูค้า ถือว่าลกูค้ารับทราบถึงการประเมินของตนเอง (ซึง่ประมวลผลจากข้อมลูท่ีลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท)และลกูค้ารับทราบระดบัความเส่ียงในการลงทนุ
ของตน 
◆ลกูค้าควรศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ ( รวมทัง้ คําเตือน เก่ียวกบัการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทนุ และควรขอคําแนะนําในการลงทนุจากผู้ ท่ี
สามารถให้คําแนะนําการลงทนุแก่ลกูค้าได้ ) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กบัการศกึษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทนุ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุ
หลกัทรัพย์  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  ตราสารหรือการลงทนุประเภทอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง แล้วจงึตดัสินใจลงทนุ      ทัง้นี ้  ข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุหรือตราสาร
ท่ีได้รับจากตวัแทนของบริษัทหลกัทรัพย์ (ถ้ามี)  เป็นเพียงข้อมลูสว่นหนึง่เพ่ือประกอบการตดัสินใจการลงทนุของลกูค้าเท่านัน้ 
◆การลงทนุขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของลกูค้าเอง ซึง่ไม่ผกูพนักบัผลการประเมินของลกูค้าและอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเส่ียงของการลงทนุท่ีได้รับตามแบบ
ประเมินนี ้ รวมทัง้ ลกูค้ายินยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทนุ ในกรณีท่ีลกูค้าตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี่ยงท่ีสงูกวา่ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุจากผล
ประเมินถือวา่ลกูค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทนุนัน้เอง ลกูค้ายอมรับว่าการดําเนินการลงทนุของลกูค้าอาจไม่เป็นไปตามผลประเมินและอาจไม่
แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 
◆บริษัทหลกัทรัพย์ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีตอ่ความเสียหายใดๆ  ท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุของ
ลกูค้า 
◆บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้า ผลประเมินและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้าแตอ่ย่างใดแบบประเมินการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมีไว้เพ่ือบริหารเฉพาะนกัลงทนุในประเทศไทยเท่านัน้ ซึง่ลกูค้าได้อ่านคํา
เตือนข้างต้นและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องแล้วลกูค้าได้เข้าใจและตกลงตามคําเตือนหรืข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อย ทัง้นี ้ การท่ีลกูค้าให้ข้อมลูท่ีเป็นความจริงถกูต้อง
เป็นปัจจบุนัและครบถ้วนตามท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ร้องขอ ย่อมมีผลตอ่การให้บริการหรือการให้คําแนะนําท่ีลกูค้าแต่ละรายจะได้รับจากบริษัทฯ 

  สดัสว่นการลงทนุ  
  ตราสารหนี ้ ตราสาร 

ทนุ 
 การลงทนุ 
ทางเลือก 

 
ตราสารท่ีสามารถลงทนุได้ คะแนน ระดบัความเสี่ยง เงินฝากและตรา 

สารหนีร้ะยะสัน้ 
ภาครัฐ มีอายุ
มากกวา่ 1 ปี 

ภาค 
เอกชน 

 <15  คะแนน ต่ํา               > 60% < 20% < 10% <  5 % ตราสารหนี ้/ ตราสารทนุเลก็น้อย / หน่วย
ลงทนุท่ีมีระดบัความเสี่ยง 1 

 15–21 คะแนน   ปานกลาง
คอ่นข้างต่ํา 

< 20% < 70% < 20% < 10% ตราสารหนี/้ตราสารทนุบางสว่น /ตราสาร
อนพุนัธ์เลก็น้อย/หน่วยลงทนุท่ีมีระดบัความ
เส่ียง 1- 4 

 22–29 คะแนน   ปานกลาง
คอ่นข้างสงู 

< 10% < 60% < 30% < 10% ตราสารหนี/้ตราสารทนุบางสว่น / ตราสาร
อนพุนัธ์เลก็น้อย / หน่วยลงทนุท่ีมีระดบัความ
เส่ียง 1- 5 

 30–36 คะแนน สงู < 10% < 40% < 40% < 20% ตราสารหนี ้/ ตราสารทนุปานกลาง / ตราสาร
อนพุนัธ์บางสว่น / หน่วยลงทนุท่ีมีระดบัความ
เส่ียง 1- 7 

 ≥37 คะแนน สงูมาก      <  5 % < 30% > 60% < 30% ตราสารหนี/้ตราสารทนุคอ่นข้างมาก /ตราสาร
อนพุนัธ์บางสว่น /หน่วยลงทนุท่ีมีระดบัความ
เส่ียง 1- 8 

 รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซือ้ลว่งหน้า  
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ผลการประเมิน การทําแบบทดสอบ Suitability Test   และตวัอย่างคําแนะนําเร่ืองการจดัสรรการลงทนุ ( Basic Asset Allocation ) 

  
โดยการลงนามในเอกสารนี ้  ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัวา่ข้อมลูรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ  และรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   
หรือข้อบงัคบัของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากดั หน่วยราชการ หรือของบริษัทท่ีเก่ียวข้องดีแล้ว  โดยยินดีท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด และในการนี ้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้ากบั คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดอนพุนัธ์ 
สํานกัหกับญัชีฯ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
ในสว่นของการทําแบบประเมิน (Suitability Test) นัน้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียด และรับทราบและยอมรับผลคะแนนในการจดัประเภทนกัลงทนุของข้าพเจ้าวา่
เหมาะท่ีจะลงทนุในตราสารประเภทใด  และขอยืนยนัในการรับความเสี่ยงได้ท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุหรือทําธรุกรรมในตราสารท่ีมีระดบัคะแนนท่ีมีความเสี่ยงสงู
กวา่ผลคะแนนท่ีข้าพเจ้าประเมินไว้ในเบือ้งต้น    รวมถึงได้รับการอธิบายและชีแ้จงจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก่ียวกบักลไกการซือ้ขาย ความเสี่ยงหรือผลประโยชน์
ตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเคลื่อนไหวของหลกัทรัพย์ ตวัแปรอ้างอิง  
  
 
ลงช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล (พร้อมตราประทบั) 
 
ผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล    1.. ……………………..………………………………………………………(ลกูค้า) 
                                                  (………..…………………………………………..…………………….……) 
 
 

 2. .. ……………………..…………………………………………….………(ลกูค้า) 
                                                  (………..…………………………………………..…………………………) 
 
 
    ลงช่ือ ………………………………………………............................................ ผู้แนะนําการลงทนุ 
                                                            (………..……………………………………………..………………………) 
 
 

คะแนน 
ระดบัความ

เส่ียง 
ประเภทหน่วยลงทนุ ประเภทนกัลงทนุ 

ระดบัความเสี่ยงและ
ประเภท ตราสารท่ีสามารถ

ลงทนุได้ 
เส่ียงต่ํา <15  

1 
กองทนุรวมตลาดเงินท่ี
ลงทนุเฉพาะในประเทศ 

แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เส่ียงต่ํา 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกวา่การฝาก
เงินธนาคารเลก็น้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมี
วตัถปุระสงค์การลงทนุในระยะสัน้ๆ 

ตราสารหนี ้
ตราสารทนุได้เพียงเลก็น้อย 

เส่ียงปานกลาง
คอ่นข้างต่ํา 
ตัง้แต ่15-21 

2 
3 
4 

กองทนุรวมตลาดเงิน 
กองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
กองทนุรวมตราสารหนี ้

แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เส่ียงปานกลาง และ
คอ่นข้างต่ํา  หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทนุท่ีรับความ
เส่ียงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทนุ โดยมุ่งหวงัรายได้
สม่ําเสมอจากการลงทนุ 

ตราสารหนี ้
ตราสารทนุได้บางสว่น 

เส่ียงปานกลาง
คอ่นข้างสงู 
ตัง้แต ่22-29 

5 กองทนุรวมผสม แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เส่ียงปานกลาง และ
คอ่นข้างสงู  หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมลูคา่การ
ลงทนุท่ีลดลงเป็นครัง้คราวได้ 

ตราสารหนี ้
ตราสารทนุได้ปานกลาง 

เส่ียงสงู 
ตัง้แต ่30-36 

6 
7 

กองทนุตราสารทนุ 
กองทนุรวมหมวด
อตุสาหกรรม 

แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เส่ียงสงู  หมายความวา่ 
ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสงู รับความผนัผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทนุได้ โดยมุ่งหวงั
การเติบโตของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว 

ตราสารหนี ้
ตราสารทนุได้คอ่นข้างมาก 
ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น 

เส่ียงสงูมาก 
ตัง้แต ่37 ขึน้ไป 

8 กองทนุท่ีมีการลงทนุใน
ทรัพย์สินทางเลือก 

แสดงวา่ท่านเป็นนกัลงทนุประเภท เส่ียงสงูมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนสงู แม้จะมีความเสี่ยงสงูและยอมรับการ
ขาดทนุได้ในระดบัสงูพอควร 

ตราสารหนี ้
ตราสารทนุ 
ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น 

 

ประทบัตราบริษัท 
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KYC/CDD Checklist 
สาํหรับผู้แนะนําการลงทุน    (ทาํเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความที่เหมาะสม)  

1. ลกูค้าได้กรอกรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีข้างต้นครบถ้วนหรือไม่ 
- ช่ือบคุคลธรรมดาท่ีได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
- ประเภทหรือลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
- สถานท่ีประกอบกิจการ และท่ีติดตอ่ปัจจบุนั 
- วตัถปุระสงค์ในการทําธรุกรรม 
- ประสบการณ์ในการทําธรุกรรม 
- ประวติัการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา นบัแตว่นัท่ีเปิดบญัชี 
- กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามการเปิดบญัชี 
- บคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการแทนลกูค้า 
- ผู้ ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 25 (นบัรวมสว่นท่ีถือโดยบคุคลท่ีบริษัทเช่ือวา่เป็นกลุ่มเดียวกนั) 

2. กรณีลกูค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้นตามข้อ 1. ท่านได้ดําเนินการอย่างไร 
    สอบถามลกูค้า            ตรวจสอบข้อมลูจากแหลง่ท่ีเช่ือถือได้  ระบ.ุ................................................................................ 
     พิจารณาจากโครงสร้างผู้ ถือหุ้น 

          บคุคลธรรมดาท่ีได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง  คือ................................................................................................................... 
          ประวติัการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา นบัแต่วนัท่ีเปิดบญัชี.................................................... 
          ผู้ ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 25 ได้แก่........................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ การระบถึุงบคุคลธรรมดาทีไ่ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้ริง  ใหพิ้จารณาจากโครงสร้างการบริหารจดัการองค์ ความเป็นเจ้าของ
องค์กร การถือหุน้/ระดบัการรับผลประโยชน์ในองค์กร การมีอํานาจครอบงํากิจการขององค์กร (หมายถึงบคุคลทีมิ่ไดอ้ยู่ในสถานะทีมี่
อํานาจตามกฎหมายในการควบคมุกิจการ แต่ในทางปฏิบติัเป็นผูมี้อํานาจในการกําหนดทิศทางหรือนโยบายการดําเนินงานของ
กิจการ) หากผูถื้อหุน้สูงสดุเป็นนิติบคุคลใหพิ้จารณาการถือหุน้ในทอดต่อๆไปดว้ย จนถึงผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

 

ข้อมูลที่จาํเป็นต้องตรวจสอบ หรือสอบถาม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเส่ียงสูง : กลุ่ม 3) 

3. ท่านได้ตรวจสอบ หรือสอบถามข้อมลูลกูค้าเพ่ิมเติม  ดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่
- ลกูค้ามีความเก่ียวข้องกบันกัการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) กรุณาระบ.ุ........................................................................... 
- ลกูค้ามีสญัชาติ แหลง่เงิน ถ่ินท่ีอยู่ สถานท่ีประกอบธรุกิจ ท่ีติดตอ่ หรือจดัตัง้ในเขตดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ 

Countries subject to monitoring  ถ้าตอบใช่ ระบรุายละเอียด......................................................................................... 
- ลกูค้าประกอบธรุกิจอยู่ในกลุม่ท่ีมีความเสี่ยงสงู  ถ้าตอบใช่ ระบรุายละเอียด....................................................................... 
หมายเหต ุ ลูกคา้หมายรวมถึงผูร้บัประโยชน์ทีแ่ทจ้ริง ผูมี้อํานาจควบคมุ และผูร้บัมอบอํานาจ 
- แหลง่ท่ีมาของทรัพย์สิน        การประกอบธรุกิจ         กู้ ยืม        มรดก         การลงทนุอ่ืนๆ................................................... 

.......................................................................................มลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยประมาณ........................................บาท 
4. ท่านมีการ identify และ  verify ลกูค้าเพ่ิมเติม โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงันีห้รือไม ่

- ขอหลกัฐานหรือเอกสารอ่ืน ท่ีสามารถยืนยนัความมีตวัตนและท่ือยู่ถาวรของลกูค้าได้ 
- สอบถามข้อมลูจากแหลง่อ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ 
- ขอสําเนา photo ID ของผู้ รับประโยชน์ท่ีแท้จริง 
- การไปพบหน้าลกูค้า ผู้ รับผลประโยชน์ท่ืแท้จริงหรือผู้ มีอํานาจควบคมุการทําธรุกรรม และผรัูบมอบอํานาจให้กระทําการแทน 
- ขอข้อมลู เอกสารเก่ียวกบัแหลงท่ีมาของเงิน 

 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
 
   ใช่          ไม่ใช่ 
 
 
 
 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 

 

ความเหน็ผู้แนะนําการลงทุน…………………………………………….………….. 
............................................................................................................................ 
ลงช่ือ.......................................................    วนัท่ี.................................................. 

 

ความเหน็ผู้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร..……………..…………. 
...................................................................................................... 
ลงช่ือ...............................................    วนัท่ี.................................... 

สาํหรับฝ่ายบริหารความเส่ียง   (ทาํเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความที่เหมาะสม)  

5. ท่านได้ตรวจสอบรายช่ือบคุคลตอ่ไปนี ้วา่อยู่ในรายช่ือ ML/FT Sanction lists and PEPs lists หรือไม่ 
- ลกูค้าท่ีเปิดบญัชี 
- บคุคลผู้ รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
- ผู้ รับมอบอํานาจในการดําเนินการกบัทรัพย์สินของลกูค้า 
- กรรมการผู้ลงนามในเอกสารการเปิดบญัชี 

6. ลกูค้าเคยถกูบริษัทรายงานธรุกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัต่อ ปปง. หรือไม่  ถ้าตอบใช่โปรดระบ.ุ................................................... 

   
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 
   ใช่          ไม่ใช่ 

 

ความเหน็เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเส่ียง.....…………………………………….. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
ลงช่ือ.......................................................    วนัท่ี................................................. 

 

ความเหน็ผู้มีอาํนาจอนุมัต.ิ.…………………………….………….. 
..................................................................................................... 
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ซึง่ตอ่ไปสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “ลกูค้า” ฝ่ายหนึง่กบั บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “บริษัท”  อีกฝ่ายหนึง่ 
 โดยท่ีลกูค้าประสงค์ให้บริษัททําการเป็นตวัแทนนายหน้าในการซือ้ และ/หรือ ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าและบริษัทจงึตกลงทําสญัญากนัมีข้อความต่อไปนี ้
ข้อ 1.  คําจํากดัความ 
 “หลกัทรัพย์” ให้หมายถึง หุ้น หุ้นกู้  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นปันผล หน่วยลงทนุใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้หรือ หุ้นบริุมสิทธิ หรือหน่วยลงทนุ พนัธบตัร 
ตัว๋เงินคลงั  ตัว๋เงินท่ีออกเพ่ือจดัหาเงินทนุจากประชาชนเป็นการทัว่ไปรวมตลอดถึงใบตอบรับการโอนหุ้น ใบแทนหนงัสือสําคญัแสดงสิทธิสญัญา หรือตราสาร
แห่งสิทธิอ่ืนใด ในลกัษณะทํานองเดียวกนันี ้ และตราสารอ่ืนใดท่ีสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนดรวมทัง้สญัญาและตราสาร
อ่ืน ๆ ตลอดจนดอกผลของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ 
    “ตลาดหลกัทรัพย์”   ให้หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   และ/หรือ ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ลว่งหน้า  และ/หรือ 
แหลง่กลางในการซือ้ขายหลกัทรัพย์อ่ืน ๆ 
    “ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” ให้หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือ บคุคล นิติบคุคลหรือองค์กรอ่ืนใดซึง่เป็นสถานท่ีอนัเป็น
ศนูย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลกัทรัพย์รวมทัง้บริการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการหกับญัชีหลกัทรัพย์ 
   “ลกูค้า” ให้หมายความรวมถึง บคุคลท่ีลกูค้ามอบหมายโดยชดัแจ้งหรือปริยายให้มีอํานาจกระทําการใด ๆ ตามสญัญานีแ้ทนลกูค้า 
   “ซือ้” ให้หมายความรวมถึง การจองซือ้หลกัทรัพย์ 
  “ก.ล.ต.” ให้หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อ 2.  ลกูค้าตกลงแตง่ตัง้และมอบอํานาจให้บริษัททําการเป็นตวัแทนนายหน้า และบริษัทตกลงรับทําการและรับมอบอํานาจเป็นตวัแทนนายหน้าในการซือ้ และ/
หรือ ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า โดยลกูค้าตกลงจ่ายคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่นายหน้าให้แก่บริษัทตามวิธีการกําหนด
ไว้ในสญัญานี ้ และตามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีบริษัทกําหนด  ภายใต้ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์   รวมทัง้คา่ภาษีอากร คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดอนั
เน่ืองจากการซือ้ และ/หรือ ขายหลกัทรัพย์นัน้ทัง้นีน้บัแตว่นัทําสญัญานีเ้ป็นต้นไปอย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์และอตัราคา่ธรรมเนียม และ/
หรือ คา่นายหน้าดงักลา่วได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้า 
  ในการแตง่ตัง้และมอบอํานาจดงักลา่ว  หากลกูค้ามิได้ทําหนงัสือมอบอํานาจขึน้ไว้ตามแบบท่ีบริษัทกําหนดไว้ต่างหาก ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีเ้ป็นหนงัสือ
มอบอํานาจให้บริษัทเป็นตวัแทน และ/หรือ นายหน้าของลกูค้าในการซือ้ และ/หรือ ขายหลกัทรัพย์ด้วย 
ข้อ 3.  คูส่ญัญาเข้าใจและตกลงยอมรับกนัวา่   การซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้   เป็นการสัง่ซือ้ และ/หรือขายหลกัทรัพย์ตาม   ช่ือ   ประเภท  ชนิด  จํานวน และราคาท่ี
ต้องการซือ้ และ/หรือ ขายเท่านัน้ ไม่ได้เจาะจงจะเป็นการซือ้จากหรือขายให้แก่ผู้ ใดเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์  หรือหลกัทรัพย์จะมีลกัษณะระบเุฉพาะอย่างใด  และเม่ือ
บริษัทต้องรับหรือสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ซือ้ ผู้ขาย หรือลกูค้าก็ให้ใช้หลกัทรัพย์ท่ีมี ช่ือ ประเภท ชนิดเดียวกนั และจํานวนเท่ากนัแทนกนัได้ 
ข้อ 4.   ในการสัง่ซือ้ และ/หรือ สัง่ขายหลกัทรัพย์ในกรณีทัว่ ๆ ไป  ลกูค้าจะต้องติดต่อด้วยตนเองกบัพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ ได้รับมอบหมายของบริษัท พร้อมกบัทํา
คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามแบบท่ีบริษัทกําหนด และลงมือช่ือตอ่หน้าพนกังานนัน้ 
   อย่างไรก็ตาม  เป็นท่ีเข้าใจว่าการสัง่ซือ้  และ/หรือ สัง่ขายหลกัทรัพย์นัน้   ลกูค้าอาจติดตอ่ผ่านทางเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืน  เช่น  โทรศพัท์  โทรเลข  โทรพิมพ์ 
โทรสาร ไปรษณีย์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีมีออกใช้ตอ่ไปก็ได้แตท่ัง้นีจ้ะต้องติดตอ่กบัพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ ได้รับมอบหมายของบริษัทและคําสัง่ดงักลา่ว  จะถือวา่
เป็นคําสัง่โดยชอบของลกูค้า  เม่ือพนกังานได้บนัทกึคําสัง่นัน้ไว้ หรือเม่ือพนกังานได้รับทราบคําสัง่นัน้โดยชดัเจนปราศจากข้อสงสยัแล้วหรือลกูค้าอาจติดตอ่ทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ก็ได้  และในการนีล้กูค้าตกลงยอมรับ และผกูพนัผลของคําสัง่ดงักลา่วเสมือนวา่ลกูค้าได้ทําและลงลายมือช่ือในคําสัง่นัน้
ด้วยตนเองทกุประการ และลกูค้าตกลงให้สญัญาดงัตอ่ไปนี ้
   4.1 ในกรณีท่ีลกูค้าจะเปล่ียนแปลง  และ/หรือ ยกเลิกคําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีให้คําสัง่ไว้ ลกูค้าจะต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคําสัง่  ก่อน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะสําเร็จ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทด้วย 
          4.2  ลกูค้าตกลงยินยอมรับ  และผกูพนัในการซือ้ขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัให้มีขึน้  และตามระเบียบและข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ในทกุกรณี  และตกลงยินยอมรับและผกูพนัผลของการซือ้ และ/หรือ ขายหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจะแจ้งให้ทราบในเอกสารยืนยนัผลการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
โดยลกูค้าจะลงนามรับทราบ และยืนยนัผลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วตามรายการ และตามแบบท่ีบริษัทกําหนด ทัง้นี ้ ไม่วา่บริษัทซือ้ และ/หรือ ขาย
หลกัทรัพย์ 
ได้ครบถ้วนตามจํานวนท่ีลกูค้าสัง่หรือไม่ก็ตาม  หากลกูค้าไม่ปฏิบติัตามท่ีกลา่วให้ถือวา่หลกัฐานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นการถกูต้อง  และในกรณีท่ีมี
ข้อโต้แย้ง  ลกูค้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 
ข้อ 5.  ในกรณีท่ีลกูค้าขอใช้บริการ และบริษัทตกลงให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลกูค้าตกลงยินยอมผกูพนั และปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีบริษัทกําหนดขึน้ทกุประการโดยลกูค้าจะต้องลงนามในสญัญาตาม
แบบและวิธีการท่ีบริษัทกําหนด 
 



 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั   แบบคําขอเปิดบญัชี และสญัญาซ้ือขายหลกัทรพัย์ประเภทนิติบคุคล 02/2561  หน้า 10 ถึง 20 
 

          5.1  รหสัประจําตวัผู้ ใช้ (“User ID”) และรหสัผ่าน (“PASSWORD”) 
                 (1)  ลกูค้าตกลงท่ีจะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา  รหสัประจําตวัผู้ ใช้ (“User ID”)  และรหสัผ่าน (“Password”) ของตนไว้เป็นความลบั และรวม
ตลอดถึงการดําเนินธรุกรรมใดๆท่ีกระทําผ่านทางระบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  หากมีผู้ใดนํารหสัประจําตวัผู้ ใช้ และรหสัผ่าน ของลกูค้าไปใช้ในการดู
ข้อมลู และ/หรือสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่วา่กรณีใดๆ ลกูค้าตกลงท่ีจะรับผิดชอบสําหรับการกระทําดงักลา่วเองทัง้สิน้ 
                 (2)  ลกูค้าจะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภยั  เพ่ือการเก็บรักษา รหสัประจําตวัผู้ ใช้ (“User ID”)  และรหสัผ่าน (“Password”) ไว้เป็น
ความลบัและเพ่ือป้องกนัไม่ให้บคุคลอ่ืนนํารหสัประจําตวัผู้ ใช้ (“User ID”)  และรหสัผ่าน (“Password”) ไปใช้ 
          5.2  คําสัง่และการยืนยนั 
                 (1)  คําสัง่ใดๆของลกูค้าจะมีผลตอ่เม่ือบริษัทฯ ได้รับคําสัง่นัน้แล้ว และคําสัง่ใดๆของลกูค้าให้มีผลใช้บงัคบัได้จนกว่ามีการยกเลิกหรือถกูแทนท่ีโดย
คําสัง่อ่ืนในภายหลงั ทัง้นีเ้ว้นแตจ่ะตกลงกนัไว้เป็นอย่างอ่ืนลกูค้าจะต้องรับผิดชอบตอ่ผลทัง้ปวงท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีบริษัทฯ ดําเนินการตามคําสัง่ของลกูค้า 
บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในทกุกรณีสําหรับความสญูเสียหรือความเสียหายประการใดท่ีเกิดแก่ลกูค้า  หรือท่ีลกูค้าก่อขึน้อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯ ดําเนินตาม
คําสัง่ของลกูค้า 
                (2)  ลกูค้าตกลงว่าบริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องพิสจูน์หรือตรวจสอบความถกูต้องแท้จริงของคําสัง่ลกูค้าหรือของบคุคลท่ีอ้างวา่กระทําการแทนลกูค้าซึง่ได้ให้
ไว้กบับริษัทฯ ทัง้ชอบท่ีจะยดึถือและปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ ในเม่ือบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบของความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กบัลกูค้าอนัเน่ืองมาจากหรือเก่ียวกบั
การดงักลา่วนี ้
                (3)  ลกูค้าอาจจะยกเลิกคําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีสง่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้ ถ้าคําสัง่
เช่นวา่นัน้ยงัไม่ได้รับการยืนยนัจากระบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
                (4)  บริษัทฯ มีสิทธิจะยืนยนัคําสัง่ของลกูค้าผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอ่ืนใด ท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 
                (5)  บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะไมดํ่าเนินการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซึง่เกินกวา่วงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า ซึง่ลกูค้าตกลงยอมรับการท่ีบริษัทฯ ไม่ดําเนินการ
สัง่ซือ้ดงักลา่ว โดยจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทฯ ทัง้สิน้ 
                (6)  ลกูค้าตกลงสัง่ขายเฉพาะหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเปิดไว้กบับริษัทฯ เท่านัน้ 
                (7)  ลกูค้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอนัเกิดจากการสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เช่น การสญูหายของข้อมลูระหวา่งทาง การสง่ข้อมลูเป็นไปอย่างลา่ช้า หรือไม่สามารถสง่ข้อมลูได้  ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมี
ข้อขดัข้องไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ และความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนของข้อมลูท่ีได้รับเน่ืองจากข้อจํากดัในการใช้ระบบอินเตอร์เนต็ (Internet) หากมี
ความเสียหายเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่ว ลกูค้าตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆจากทางบริษัท  และยินดีรับความเส่ียงนีด้้วยตนเองทกุประการ 
                 (8)  ในการสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยตนเองของลกูค้าโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ นัน้  
ลกูค้ารับรองว่าลกูค้าทราบถึงกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ในการสง่คําสัง่ซือ้ขายท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมและรับรองวา่จะไม่สง่คําสัง่ซือ้ขายท่ีไม่เหมาะสม
ให้ขดักบัระเบียบดงักลา่ว หากลกูค้าฝ่าฝืนลกูค้ายินยอมเป็นผู้ รับผิดชอบจ่ายคา่ปรับในกรณีตลาดหลกัทรัพย์เรียกคา่ปรับ และยินยอมรับผิดจ่ายคา่เสียหายอ่ืนใด
จากกรณีดงักลา่วทัง้สิน้ และบริษัทฯ มีสิทธิไลเ่บีย้คา่ปรับและคา่เสียหายนีจ้ากลกูค้าได้ถึงแม้ลกูค้าได้ปิดบญัชีไปแล้ว 
                (9)  หากมีการตกัเตือนจากตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการสง่คําสัง่ซือ้ขายไม่เหมาะสมของลกูค้าหรือไม่วา่กรณีใดๆหากบริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ มี
สิทธิระงบัมิให้ลกูค้าสง่คําสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ด้วยตนเองผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือระงบัการให้บริการโดยสิน้เชิงตอ่ลกูค้า  ทัง้นีล้กูค้า
ยินยอมท่ีจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆจากบริษัทฯ ทัง้สิน้ 
          5.3  การเปิดเผยความเสี่ยง 
                (1)  ลกูค้ารับรองว่าลกูค้าทราบถึงหลกัเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ  เป็นอย่างดีและยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยผ่านระบบดงักลา่ว  และลกูค้าทราบวา่
การท่ีบริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยผ่านระบบดงักลา่วมิได้เป็นการรับรองหรือรับประกนัวา่บริษัทฯ  จะสามารถป้องกนัความเสี่ยงหรือภยัตา่งๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้ได้ 
                (2)  ลกูค้ายอมรับว่า  บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบตอ่ความสญูเสียและ/หรือความเสียหายท่ีลกูค้าได้รับ หากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหาย
ดงักลา่ว  มีเหตจุากอคัคีภยั  พาย ุ  การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคมุโดยอํานาจรัฐ และข้อผิดพลาดเก่ียวกบัระบบ
เครือข่ายการส่ือสาร หรือความลา่ช้าอนัเกิดจากเครือข่ายการส่ือสารของบคุคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ  อปุกรณ์เคร่ืองใช้ขดัข้อง 
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง การปิดตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศหรือตลาดในประเทศ  (รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์) หรือตลาดอ่ืน หรือเหตสุดุวิสยัท่ีมีผลตอ่การดําเนินการ
ของบริษัทฯ  แตท่ัง้นีเ้หตแุห่งความเสียหายดงักลา่วต้องไม่ได้เกิดขึน้จากความจงใจหรือความประมาทเลินเลอ่ของบริษัทฯ หรือพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ 
            บรรดาข้อมลู และข่าวสารต่างๆ ซึง่บริษัทจดัให้ลกูค้าในระบบอินเทอร์เน็ตนัน้ บริษัทได้จสัง่ทําตามหลกัวิชาการและเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านัน้ และ
บริษัทมิได้ยืนยนั และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่ว บริษัทจงึไม่รับผิดชอบไม่วา่กรณีใด ๆ  ตอ่การท่ีลกูค้าได้นําข้อมลู และข่าวสารนัน้ไป
ใช้ และเกิดความเสียหาย 
ข้อ 6.   ในกรณีท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ และ/หรือ ขายหลกัทรัพย์  ลกูค้ายืนยนัและยอมรับวา่บริษัทไม่มีความผกูพนัในอนัท่ีจะต้องรับคําสัง่ซือ้ และ/หรือ ขายหลกัทรัพย์ของ
ลกูค้าเสมอไป หากบริษัทเห็นสมคาร โดยไม่จําต้องชีแ้จงแสดงเหตแุก่ลกูค้าแตป่ระการใด และรวมทัง้ไม่มีความรับผิดชอบอย่างใด ในกรณีท่ีบริษัทซือ้ และ/หรือ
ขายหลกัทรัพย์ไม่ได้หรือได้ไม่ครบถ้วนตามจํานวนท่ีลกูค้าสัง่นัน้ 
           การสัง่ซือ้ และ/หรือ ขายหลกัทรัพย์ไม่วา่ครัง้ใด รายการใด เป็นการตดัสินใจของลกูค้าโดยลําพงัทัง้สิน้ ข่าวสารข้อมลู หรือคําแนะนําใดๆ เก่ียวกบัการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ ไม่วา่จะโดยบริษัทเอง  หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีคนใดของบริษัทไม่เป็นการผกูพนับริษัท  และไม่มีผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 
ข้อ 7.  ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  บริษัทยินยอมให้ลกูค้าซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสญัญานี ้ ภายในวงเงินตามท่ีบริษัทได้พิจารณาอนมุติัและตามวิธี 
การคิดคํานวณวงเงินของบริษัท และลกูค้าตกลงยอมรับวา่บริษัทมีสิทธิท่ีจะกําหนดวงเงิน ตลอดจนเง่ือนไขใดๆ  สําหรับลกูค้าเพ่ือใช้ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ทัง้หมด และ/หรือสําหรับหลกัทรัพย์หนึง่ในแตล่ะวนัได้ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร โดยเพียงแตแ่จ้งให้ลกูค้าทราบก่อนทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ๆ  
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           ทัง้นีล้กูค้าตกลงยอมรับด้วยว่าบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินดงักลา่วเพ่ิมขึน้หรือลดลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า 
           บริษัทมีสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซึง่เกินกวา่วงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า  ซึง่ลกูค้าตกลงยอมรับการท่ีบริษัทไม่ดําเนินการสัง่ซือ้
ดงักลา่วโดยจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัททัง้สิน้ 
ข้อ 8.  ลกูค้ายินยอมให้บริษัทนําหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทซือ้ให้แก่ลกูค้า และ/หรือ หลกัทรัพย์ท่ีลกูค้าได้วางไว้กบับริษัทหรือสง่มอบให้แก่บริษัทฝากไว้กบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์อาจโอนหลกัทรัพย์นัน้ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือช่ือของบริษัทได้ 
           หากลกูค้าประสงค์จะขอถอนหลกัทรัพย์ท่ีได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามวรรคก่อน ลกูค้าจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้บริษัททราบเพ่ือให้บริษัทย่ืน
คําขอถอนหลกัทรัพย์จากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และสง่มอบให้แก่ลกูค้าต่อไป   
          ลกูค้ายินยอมให้บริษัทดําเนินการใดๆ  เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ของลกูค้าท่ีบริษัทได้นําฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้ทกุประการ ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์  เง่ือนไขและวิธีการ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบติัในการรับฝากหลกัทรัพย์ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 
ข้อ 9.  ลกูค้าขอรับรองวา่หลกัทรัพย์ท่ีลกูค้าสง่มอบให้แก่บริษัท ลกูค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์นัน้ๆ อย่างสมบรูณ์ หลกัทรัพย์ดงักลา่วมิได้จํานําไว้กบั
บคุคลใดๆ ไม่ได้ถกูอ้างเป็นหลกัประกนัอย่างใดไว้ตอ่บคุคลใดๆ ไม่ได้ตกลงขายให้แก่บคุคลใดๆ ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ  และหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์ท่ี
แท้จริงหากปรากฏเหตอุย่างใดอย่างหนึง่ทําให้บริษัทในฐานะตวัแทน และ/หรือ นายหน้า ไม่อาจโอนขายหลกัทรัพย์หรือสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ซือ้ ลกูค้า
ยินยอมชดใช้คา่เสียหายให้แก่บริษัทจนครบถ้วนในทนัทีท่ีได้รับแจ้งจากบริษัท 
ข้อ 10.  หากลกูค้าไม่ชําระค่าซือ้หลกัทรัพย์ และ/หรือคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่นายหน้า และ/หรือคา่ภาษีอากร และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใด และ/หรือคา่เสียหาย 
รวมทัง้หนีส้ิน้ใดๆท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากสญัญานีล้กูค้ายินยอมท่ีจะชําระดอกเบีย้ให้แก่บริษัทในอตัราสงูสดุท่ีบริษัทประกาศกําหนดภายใต้ประกาศกระทรวงการคลงั
เร่ืองอตัราดอกเบีย้ท่ีสถาบนัการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ ยืมซึง่ในขณะทําสญัญานีเ้ท่ากบัร้อยละ_____ตอ่ปีแตต่อ่ไปอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีบริษัทจะประกาศ
กําหนดเป็นคราวๆไปซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “อตัราสงูสดุ” นบัแตว่นัท่ีผิดนดัชําระหนีจ้นกวา่ลกูค้าจะชําระเสร็จสิน้ 
ข้อ 11.  ลกูค้าตกลงยินยอมให้ถือวา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามคําสัง่ของลกูค้านัน้ บริษัทมีอํานาจท่ีจะซือ้หรือขายหลกัทรัพย์จากท่ีบริษัทถืออยู่ และ/หรือในฐานะ
ท่ีบริษัทเป็นตวัแทน และ/หรือนายหน้าของผู้ อ่ืนในเวลาเดียวกนัได้ 
ข้อ 12. ลกูค้ารับทราบหลกัเกณฑ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์วา่ราคาท่ีเสนอในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทกุราคา เป็นราคาท่ีรวมทัง้เงินปันผล โบนสั 
สว่นแบง่กําไร ดอกผล สิทธิในการซือ้หุ้นใหม่ หรือสิทธิอ่ืนอนัพงึมี เน่ืองจากการถือหลกัทรัพย์ท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์
ด้วยเว้นแตต่ลาดหลกัทรัพย์จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ลกูค้ารับทราบและยอมรับผกูพนัวา่จะไม่เรียกร้องเอาเงินปันผล โบนสั สว่นแบง่กําไร ดอกผลสิทธิในการจองซือ้หุ้นใหม่หรือสิทธิอ่ืนอนัจะพงึมีเน่ืองจากการ
ถือหลกัทรัพย์ท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์จากผู้ออกหลกัทรัพย์หากการโอนหลกัทรัพย์นัน้มิได้จดทะเบียนสําหรับ
หลกัทรัพย์นัน้ๆทนัเวลาก่อนปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหลกัทรัพย์เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผล โบนสั สว่นแบง่กําไร ดอกผลหรือสิทธิเช่นวา่นัน้ 
ข้อ13.   ในการดําเนินการใดๆตามท่ีระบใุนสญัญานี ้ลกูค้าขอมอบอํานาจให้บริษัทมีอํานาจกระทําการใดๆดงัตอ่ไปนีแ้ทนลกูค้าได้ด้วย 
 13.1  ซือ้ ขาย โอน รับโอน ตลอดจนจองซือ้หลกัทรัพย์ทกุชนิดทกุประเภทท่ีซือ้ขายกนัทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ตามจํานวนและราคาท่ีลกูค้าได้ทํา
คําสัง่ไปยงับริษัทตามแบบท่ีบริษัทกําหนด และ/หรือตามสิทธิท่ีลกูค้าพงึมีพงึได้รับตลอดจนรับมอบหมายหรือสง่มอบการถือครองหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
 13.2  ให้บริษัทยืมหรือให้บคุคลอ่ืนยืมหลกัทรัพย์ของลกูค้าซึง่บริษัทได้ซือ้หรือถือครอบครองไว้แทนลกูค้าเม่ือบริษัทเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ลกูค้า
ทราบก่อน 
 13.3   ชําระคา่ซือ้หลกัทรัพย์ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่นายหน้า และ/หรือคา่ภาษีอากร และ/หรืออากรแสตมป์ และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดๆ ทัง้ปวงท่ี
เก่ียวกบัการซือ้ขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์เรียกร้องทวงถามและรับเงินคา่ขายหลกัทรัพย์ รวมทัง้เงินปันผล โบนสั สว่นแบง่กําไร ดอกเบีย้ ดอกผล สิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นใหม่หรือสิทธิอ่ืนอนัจะพงึมีเน่ืองจากถือหลกัทรัพย์ท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์ทัง้นี ้ลกูค้าตกลงให้บริษัทมี
อํานาจชําระเงินดงักลา่วให้แก่บริษัทเองได้ด้วย 
 13.4   นําเงินคา่ขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ดอกผลของหลกัทรัพย์ตามข้อ 13.3 ไปชําระหนีข้องลกูค้าและ/หรือ นําหลกัทรัพย์ท่ีซือ้มาหรือท่ีรับโอนมาตาม
คําสัง่ของลกูค้า รวมทัง้หลกัทรัพย์ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของลกูค้าซึง่ได้ฝากไว้ สง่มอบ หรือมอบหมายให้บริษัทถือครอบครองไว้
แทนลกูค้า และ/หรือดอกผลของหลกัทรัพย์ดงักลา่วไปเป็นหลกัประกนัชําระหนี ้ โดยการจํานําหรือวางเป็นประกนัการชําระหนีท้กุชนิดทกุประเภทท่ีลกูค้ามีอยู่กบั
บริษัทหรือหนีข้องบริษัทท่ีมีตอ่บคุคลภายนอก รวมทัง้ให้บริษัทเป็นผู้ลงนามสลกัหลงัตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หลกัทรัพย์ใดๆหรือลงนามในหนงัสือหรือ
เอกสารใดๆเพ่ือเป็นการจํานํา หรือวางประกนั ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆแทนลกูค้าด้วย 
 13.5   จําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์ท่ีซือ้มา และ/หรือท่ีรับโอนมา และ/หรือท่ีครอบครองไว้แทนในฐานะตวัแทนของลกูค้ารับเงินจากการดงักลา่วเพ่ือนํามา
ชําระหนีข้องลกูค้าได้ 
 13.6   ใช้สิทธิจากหลกัทรัพย์ท่ีอยูใ่นความครอบครองของบริษัทซึง่กําหนดให้สิทธิของลกูค้าในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ ถือหลกัทรัพย์ โดยการเข้า
ประชมุและออกเสียงลงมติแทนลกูค้าได้ทกุกรณี 
 13.7   รับโอนหลกัทรัพย์หรือสิทธิใดๆท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการถือหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทได้ถือครอบครองไว้แทนโดยใช้ช่ือบริษัทแทนได้ 
 13.8  แตง่ตัง้และถอดถอนตวัแทนช่วงเพ่ือทําการใดๆตามท่ีรับมอบอํานาจโดยให้ตวัแทนช่วงมีอํานาจเช่นเดียวกนักบับริษัทตามอํานาจท่ีกําหนดไว้หนงัสือนี ้
 13.9   ทําการใดๆตามท่ีรับมอบอํานาจในนามของลกูค้าทํากบับริษัทในนามของบริษัทเองหรือในฐานะเป็นตวัแทนของบคุคลภายนอกได้ด้วย 
 13.10   ทํา และ/หรือลงนามในหนงัสอืหรือเอกสารหรือตราสารใดๆท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์แห่งการมอบอํานาจนี ้
 13.11   ทําการอ่ืนใดบรรดาท่ีจําเป็นหรือสมควรเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีได้รับมอบอํานาจไว้ตามสญัญานี ้
 13.12  ในกรณีท่ีลกูค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเป็นผู้ ไร้ความสามารถ  ลกูค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจดัการหรือกระทําการใดๆ ได้เพ่ือ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของลกูค้า และ/หรือของบริษัทในการนีใ้ห้บริษัทมีสิทธิขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ทนัที เพ่ือนําเงินมาชําระหนีท้ัง้ปวงท่ีลกูค้า
ยงัค้างชําระแก่บริษัท 
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ข้อ 14.  ลกูค้าตกลงวางประกนัเพ่ือเป็นประกนัการชําระราคาหลกัทรัพย์และ/หรือ เป็นประกนัการชําระหนีต้ามสญัญานี ้และ/หรือ หนีอ่ื้นใดของลกูค้าท่ีมีอยู่กบั
บริษัทตามรายละเอียดดงันี ้
 14.1  ลกูค้าตกลงยินยอมให้ถือวา่หลกัทรัพย์ท่ีซือ้มาทัง้หมดของลกูค้าเป็นประกนัการชําระหนีต้ามสญัญานี ้และ/หรือ หนีอ่ื้นใดท่ีลกูค้ามีกบับริษัทด้วย 
 14.2  ในกรณีท่ีลกูค้าได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ และได้ชําระราคาจองซือ้หลกัทรัพย์นัน้แล้วลกูค้าตกลงให้ถือวา่หลกัทรัพย์ท่ีได้จากการจองซือ้
ดงักลา่วเป็นประกนัการชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทด้วยเช่นเดียวกบัหลกัทรัพย์ท่ีซือ้มาดงักลา่วในข้อ  14.1 
ข้อ 15.  ลกูค้าตกลงมอบหมายให้บริษัททําหน้าท่ีดแูลเก็บรักษาเงิน และ/หรือ หลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินท่ีลกูค้าได้วางไว้กบับริษัทหรือสง่มอบให้แก่บริษัทไม่
วา่กรณีใด และ/หรือท่ีบริษัทได้ซือ้ไว้ตามคําสัง่ของลกูค้า และ/หรือท่ีบริษัทได้ซือ้ไว้เพ่ือประโยชน์ของลกูค้าตามข้อตกลงในสญัญานี ้ รวมทัง้สิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ี
เกิดขึน้เน่ืองจากเงิน และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินดงักลา่วเพ่ือประโยชน์ในด้านการเก็บรักษาและ/หรือ เพ่ือการซือ้ขายหรือขายหรือยืมหรือให้ยืม
หลกัทรัพย์ และ/หรือ เพ่ือเป็นการประกนัซือ้ หรือขาย หรือยืมหรือให้ยืมหลกัทรัพย์ และ/หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด โดยลกูค้าตกลงผกูพนัและให้คํารับรองตอ่บริษัท
ดงันี ้
 15.1  ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยดึหน่วงและ/หรือ นําไปวางเป็นประกนัหรือจํานําเป็นประกนัซึง่บรรดาหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทได้ซือ้ไว้ตามคําสัง่ของ
ลกูค้า และ/หรือ ท่ีบริษัทได้ซือ้ไว้เพ่ือประโยชน์ของลกูค้าตามข้อตกลงในสญัญานี ้รวมตลอดไปถึงหลกัทรัพย์ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินอ่ืน
ใดของลกูค้าซึง่ได้ฝากไว้กบับริษัท หรือได้สง่มอบ มอบหมายให้บริษัทครอบครองดแูลด้วยเหตปุระการใดก็ตาม ไว้เพ่ือเป็นหลกัประกนัการชําระหนีบ้รรดาลกูค้าท่ี
มีอยู่กบับริษัททัง้หมดตามสญัญา นี ้และ/หรือ หนีส้ินอ่ืนใดทกุชนิดทกุประเภท โดยไม่จํากดัว่าหลกัทรัพย์ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิหรือทรัพย์สินดงักลา่ว
แล้วแตล่ะรายการจะเป็นหลกัประกนัเฉพาะหนีส้ินอนัเกิดจากซือ้หลกัทรัพย์รายนัน้ เท่านัน้แตอ่ย่างใด รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทนําหลกัทรัพย์ ตัว๋สญัญาใช้เงินตรา
สารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดงักลา่วไปวางเป็นประกนัหรือจํานําเป็นประกนัหนีข้องลกูค้า และ/หรือบริษัทตอ่บคุคลภายนอกได้ด้วย โดยบริษัทมีสิทธิท่ียดึหน่วง
และ/หรือ นําไปวางเป็นประกนัซึง่หลกัทรัพย์ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารแห่งสิทธิ หรือทรัพย์สินดงักลา่วแล้วไว้จนกวา่จะได้รับชําระหนีค้รบถ้วน 
 ในกรณีท่ีเป็นการฝาก สง่มอบ มอบหมายให้ครอบครองดแูลหรือยดึถือหลกัทรัพย์ไว้เป็นประกนัดงักลา่วลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนําหลกัทรัพย์เหลา่นัน้
ไปฝากหรือมอบหมายการครอบครองให้แก่ผู้ อ่ืนตามท่ี ก.ล.ต. กําหนดไว้ได้ด้วย ตามระเบียบปฎิบติัท่ีจะมีกําหนดไว้เท่าท่ีบริษัทเห็นสมควร และแม้วา่บริษัทจะได้
นําหลกัทรัพย์ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ฝากหรือมอบหมายการครอบครองไว้กบับคุคลอ่ืนใดก็ตาม ให้ถือวา่บริษัทยงัมีสิทธิยดึถือหลกัทรัพย์เหลา่นัน้เป็น
หลกัประกนัการชําระหนีข้องลกูค้าได้ตอ่ไป 
 15.2  ลกูค้าตกลงและยอมรับวา่ กรณีลกูค้ามอบหมายให้บริษัททําหน้าท่ีดแูลเก็บรักษาเงินของลกูค้าบริษัทจะดําเนินการแยกเงินและ/หรือทรัพย์สิน และ/
หรือหลกัทรัพย์ของลกูค้าออกจากบริษัท และ/หรือบริษัทอาจนําเงินของลกูค้าไปลงทนุแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือลกูค้าเองเฉพาะราย และ/หรือ เพ่ือลกูค้ากบัลกูค้า
กบัลกูค้ารายอ่ืนท่ีของบริษัทร่วมกนัได้ ไม่วา่วิธีใดหรือหลายวิธีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขหรือวิธีการท่ีทางการกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  เงินสด  เก็บรักษาไว้เองในบญัชีแยกตา่งหาก หรือนําไปฝากกบัธนาคารพาณิชย์หรือลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทนุ   หรือบริษัท
หลกัทรัพย์ โดยให้ระบอุย่างชดัเจนวา่เป็นการดําเนินการโดยบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า หรือตามวิธีอ่ืนใดท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทฯ ประกาศ
กําหนดหากบริษัทฯประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลกูค้าท่ีฝากไว้ดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินและตามกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
 (2)  หลกัทรัพย์  เก็บรักษาไว้เองในลกัษณะท่ีสามารถชีเ้ฉพาะได้วา่เป็นทรัพย์สินของลกูค้าหรือนําไปฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แห่งประเทศ
ไทย) จํากดั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและบริษัทฯ ประกาศกําหนด 
 (3)  ทรัพย์สินอ่ืน  เก็บรักษาไว้เองในลกัษณะท่ีสามารถชีเ้ฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลกูค้า หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎระเบียบเก่ียวข้องและบริษัทฯประกาศ
กําหนด 
 ทัง้นีก้ารลงทนุในทรัพย์สินของลกูค้าตาม (1) ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฝากเงิน และ/หรือ ลงทนุกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัทไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในลกัษณะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและ
วิธีการรายการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ได้ โดยบริษัทจะแจ้งความสมัพนัธ์ดงักลา่วให้กบัลกูค้าทราบ
และให้ถือวา่ผลประโยชน์ตา่งๆ ท่ีบริษัทได้รับจากการนําเงินของลกูค้าไปลงทนุ แสวงหาประโยชน์ดงักลา่ว ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “ผลตอบแทน” ให้ตกเป็นของ
บริษัทโดยลกูค้าจะได้รับค่าตอบแทนสําหรับเงินของลกูค้าตามท่ีจะกลา่วไว้ในข้อ 15.3 
 บริษัทฯ จะไม่เป็นผู้ ดําเนินการให้ลกูค้าในกรณีท่ีจะให้นําทรัพย์สินท่ีได้รับจากลกูค้ารายใดรายหนึง่ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของลกูค้าอีกรายหนึง่ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้นแตเ่ป็นไปตามคําสัง่ของลกูค้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษัทฯ  แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการใช้ดลุยพินิจท่ีจะ
ดําเนินการตามความประสงค์นัน้ของลกูค้าหรือไม่ก็ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัทฯ 
 15.3  ลกูค้าตกลงและยอมรับวา่ กรณีท่ีลกูค้ามอบหมายให้บริษัททําหน้าท่ีดแูละเก็บรักษาเงินของลกูค้า ลกูค้าจะได้รับค่าตอบแทนสําหรับเงินของลกูค้า
จากยอดเงินคงเหลือสทุธิหลงัจากคํานวณเงินคา่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่นายหน้า และ/หรือ คา่ภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด
ในอตัราท่ีบริษัทกําหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “คา่ตอบแทน” โดยคิดคํานวณเป็นรายวนั ทัง้นีบ้ริษัทมีสิทธิ
กําหนดเวลาชําระคา่ตอบแทนเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาชําระคา่ตอบแทนดงักลา่วไว้ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งลกูค้าทราบลว่งหน้า 
 ทัง้นีค้า่ตอบแทนจะต้องไมเ่กินกวา่ผลตอบแทน โดยหากบริษัทได้รับผลตอบแทนท่ีต่ํากวา่คา่ตอบแทนแล้วลกูค้าตกลงยินยอมท่ีจะรับคา่ตอบแทนสําหรับ
เงินของลกูค้าดงักลา่วข้างต้น ในจํานวนเท่ากบัผลตอบแทนหกัด้วยคา่ใช้จ่าย และ/หรือคา่ภาษีอากร และ/หรือ ภาระคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดแทนคา่ตอบแทน 
  15.4  บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการดแูลรักษาเงินของลกูค้า และ/หรือหลกัทรัพย์  และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนได้  ตามอตัราและวิธีการท่ีบริษัท
กําหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดยบริษัทมีสิทธิหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจากคา่ตอบแทนตามข้อ 15.3 ได้ทนัที โดยไม่
จําเป็นต้องขอความยินยอมจากลกูค้าอีกแตป่ระการใด 
 ทัง้นีบ้ริษัทมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรือวิธีการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วได้โดยเพียงแตแ่จ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า
ก่อนการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
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 15.5  ลกูค้ารับรองและยืนยนัวา่ก่อนทําสญัญานีบ้ริษัทได้แจ้งให้ลกูค้าทราบและเข้าใจอย่างดีแล้วเก่ียวกบั 
 (1)  วิธีปฏิบติัของลกูค้าในการฝากหรือถอนเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนของลกูค้ากบัหรือจากบริษัทวิธีการของ บริษัทในการดแูลรักษาเงิน และ/หรือ
หลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนของลกูค้าตลอดจนคา่ธรรมเนียมในการดแูลรักษาเงิน และ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือหลกัทรัพย์ของลกูค้า 
 (2)  เงินของลกูค้าจะไม่อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการให้ความคุ้มครองของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ดงันัน้กองทนุเพ่ือ
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินจงึไม่ประกนั การชําระคืนต้นเงินและดอกเบีย้สําหรับเงินของลกูค้าแตป่ระการใด 
 15.6  บริษัทมีสิทธิดําเนินการใดๆ เก่ียวกบัเงิน และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนของลกูค้าตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้ลกูค้าได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดขึน้
เน่ืองจากการเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์หรือตราสารใดๆ จากผู้ออกหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ได้ภายในเวลาอนัสมควร 
 15.7  บริษัทจะจดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินของลกูค้าเป็นรายเดือน เว้นแต่ในเดือนใดลกูค้าไม่มีธรุกรรมซึง่ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวหรือเปลี่ยนแปลงใน
ทรัพย์สินท่ีมอบหมายให้บริษัททําหน้าท่ีดแูลรักษาตามสญัญานีบ้ริษัทมีสิทธิไม่จดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินของลกูค้าให้แก่ลกูค้าสําหรับเดือนนัน้ และในกรณีท่ี
ลกูค้าไม่มีธรุกรรมในลกัษณะดงักลา่วติดตอ่กนัตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป บริษัทมีสิทธิท่ีจะจดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินของลกูค้าให้แก่ลกูค้าเป็นราย 6 เดือนแทน 
ข้อ 16. ลกูค้าขอรับรองและยืนยนัวา่ลกูค้ามีความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะ และความเส่ียงในการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์และ
นอกตลาดหลกัทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ลกูค้าทราบดีว่ามีความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือหลกัประกนัอนัอาจมีผลให้ลกูค้าขาดทนุ
หรือต้องวางประกนัเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีบริษัท และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. กําหนดซึง่รวมถึงลกัษณะและรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ์ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้เง่ือนไขท่ีวา่ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์นีไ้ม่อาจซือ้ขายได้อีกหลงัวนัครบกําหนดอาย ุ และลกูค้าทราบดีว่า
สามารถหาข้อมลูเก่ียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ได้จากตลาดหลกัทรัพย์หรือบริษัทหลกัทรัพย์หรือผู้ออกหลกัทรัพย์ 
 นอกจากนีล้กูค้าทราบดีว่าการลงทนุและการซือ้ขายใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์มีความเสี่ยงในลกัษณะตา่งๆได้แก่ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหลกัทรัพย์ท่ีใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงซึง่จะมีผลกระทบตอ่ราคาของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Price Risk) ความเสี่ยงจากการท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อาจจะไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ เม่ือผู้ ซือ้ประสงค์จะใช้สิทธิ (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการท่ีไม่สามารถขายใบสําคญัสิทธิอนพุนัธ์
ได้ในราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากขาดสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) ความเส่ียงจากข้อจํากดัเก่ียวกบัอายใุบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ซึง่ผู้ ซือ้ไม่ได้ใช้สิทธิหรือไม่ได้
ขายก่อนวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงสิทธิอนพุนัธ์หมดอาย ุ (Expiry Risk) เป็นต้น โดยลกูค้าจะพิจารณาลงทนุในใบสาํคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ด้วยความ
ระมดัระวงัและรอบคอบอย่างดีท่ีสดุ และยอมรับผลท่ีจะเกิดขึน้ด้วยตนเองทกุประการ 
ข้อ 17.  ความรับผิดชอบและการเยียวยา 
 17.1  กรณีทรัพย์สินของลกูค้าสญูหายหรือสญูเสีย อนัเน่ืองจากการละเลยการปฏิบติัหน้าท่ีของบริษัท บริษัทฯจะรับผิดชอบทรัพย์สินของลกูค้าเตม็จํานวน 
ทัง้นี ้ความรับผิดชอบดงักลา่ว บริษัทฯจะรับผิดชอบเฉพาะ สว่นท่ีเกิดจากความประมาทหรือละเลยปฏิบติังานของบริษัทฯเท่านัน้ 
 17.2  ลกูค้าขอให้คํารับรองด้วยวา่จะไม่กระทําการด้วยตนเองหรืองดเว้นการกระทําหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดๆ อนัพึง่กระทํา
เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทได้กระทําในฐานะตวัแทนหรือนายหน้าของลกูค้า จนเป็นเหตใุห้บริษัท และ/หรือกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างบริษัท และ/หรือ
บคุคลอ่ืนใดต้องถกูปรับ รับโทษ รับผิด หรือได้รับความเสียหายตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการชําระราคาและการสง่มอบหลกัทรัพย์ และในเร่ืองอ่ืนใดท่ี
บริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์และในเร่ืองอ่ืนใดท่ีบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบั
ระเบียบ คําสัง่ ซึง่ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั หน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการของทางราชการ หรือเอกชนผู้ มีอํานาจอ่ืนใดได้ประกาศหรือกําหนดลกูค้า
ยอมรับผิดชดใช้คา่เสียหายนัน้ให้แกบริษัท และ/หรือ หน่วยงาน องค์กร หรือคณะกรรมการของทางราชการหรือเอกชนผู้ มีอํานาจอ่ืนใดดงักลา่วแล้วแตก่รณี 
ข้อ 18.  เพ่ือประโยชน์สําหรับการดําเนินการตามสญัญานี ้ ลกูค้าตกลงมอบหมายให้แก่บริษัทมีสิทธิท่ีจะจองซือ้หรือรับโอนทรัพย์ ไม่วา่กรณีมีการเพ่ิมทนุ ออก
หลกัทรัพย์เพ่ิมหรือกรณีอ่ืนใดก็ตามอนัเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทได้ถือครอบครองไว้แทนลกูค้าได้ด้วย เม่ือบริษัทได้แจ้งให้ลกูค้าทราบ และลกูค้ามีคําสัง่เช่นวา่
นัน้ ทัง้นีเ้ว้นแตก่รณีท่ีลกูค้ามีหนีค้้างชําระอยู่กบับริษัท ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิดงักลา่วแทนลกูค้าได้ โดยไม่จําเป็นต้องได้รับคําสัง่จากลกูค้าก็ได้ โดย
ลกูค้าจะต้องชําระเงินคา่หลกัทรัพย์ คา่บําเหน็จ คา่ภาษีอากร คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดเน่ืองในการดงักลา่วให้แก่บริษัทภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัท
กําหนด และให้ใช้บรรดาข้อตกลงทัง้หลายตามสญัญานี ้ กบัหลกัทรัพย์ท่ีได้รับมาในกรณีนีด้้วย และในกรณีท่ีลกูค้าไม่ชําระเงินในกรณีดงักลา่ว ให้ถือลกูค้าเป็น
หนีบ้ริษัทและต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่บริษัทตัง้แตว่นัครบรอบกําหนดจนกว่าจะชําระหนีเ้สร็จสิน้ในอตัราสงูสดุ 
ข้อ 19.  สญัญานีมี้ผลผกูพนัใช้บงัคบัได้โดยตลอดไปจนกวา่ฝ่ายหนึง่จะบอกเลิกสญัญา ทัง้นีใ้นกรณีท่ีลกูค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสญัญา ลกูค้าจะต้องชําระหนีท้ัง้
ปวงท่ียงัคงมีอยู่ หรือค้างชําระอยู่ตอ่บริษัทพร้อมทัง้ดอกเบีย้(หากมี) และคา่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายตา่งๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสินครบถ้วนก่อนจงึจะมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาได้ และในการบอกเลิกสญัญาลกูค้าจะต้องมีหนงัสือบอกกลา่วให้บริษัททราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนัด้วย 
ข้อ 20. เม่ือบริษัทเห็นสมควรบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ทนัที และลกูค้าจะชําระหนีท้ัง้ปวงท่ียงัคงค้างชําระอยู่และคา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ  ให้แก่
บริษัทภายในเวลาท่ีบริษัทกําหนดในกรณีท่ีลกูค้าไม่ชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทภายในเวลาท่ีบริษัทกําหนดหรือในกรณีท่ีลกูค้าปฏิบติัผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่ บริษัทมี
สิทธิคิดดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุตลอดไปจนกวา่ลกูค้าจะชําระเสร็จสิน้ ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิบริษัทในการบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ทนัที 
ข้อ 21.  ในกรณีท่ีข้อตกลงใดในสญัญานีข้ดัตอ่กฎหมายหรือใช้บงัคบัไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริงพฤติการณ์ใดๆหรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมาย
ใดๆ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสญัญาสว่นท่ีมีผลบงัคบัได้ตามกฎหมายยงัคงใช้บงัคบัตอ่ไป 
ข้อ 22.  การท่ีบริษัทมิได้ใช้สิทธิอย่างหนึง่อย่างใดไม่วา่จะเป็นการทวงถามการเรียกให้ชําระหนีห้รือการกระทําอ่ืนใดท่ีบริษัทมีสิทธิท่ีจะกระทําตามสญัญานีแ้ละ
ไม่วา่ในกรณีใดๆไม่ถือวา่เป้นการสละสิทธิของบริษัทในการท่ีจะใช้สิทธิเช่นวา่มานัน้ในทกุกรณี 
ข้อ 23.  เม่ือมีกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 23.1  ในกรณีท่ีบริษัทโอนสิทธิหน้าท่ีความรับผิด ผลประโยชน์ใดๆตามสญัญานีร้วมทัง้หลกัประกนัใดๆท่ีได้ให้ไว้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่บคุคลอ่ืนใด 
 23.2   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคําสัง่ของหน่วยงานผู้ มีอํานาจอ่ืนใดหรือไม่วา่ด้วยเหตใุดๆก็ตามอนัมีผลให้สทิธิ หน้าท่ี 
ความรับผิด  ผลประโยชน์ใดๆ ตามสญัญานีร้วมทัง้หลกัประกนัใด ๆ  ท่ีได้ให้ไว้ตกเป็นของบคุคลอ่ืน บริษัทต้องโอนสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิด ผลประโยชน์ใด ๆ  
รวมทัง้หลกัประกนัดงักลา่วให้แก่บคุคลใด ๆ และ/หรือ บริษัทดําเนินการอย่างใดๆเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคําสัง่ดงักลา่ว 
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 ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทโอนสทิธิ หน้าท่ี ความรับผิด ผลประโยชน์ใดๆ รวมทัง้หลกัประกนัดงักลา่วได้ และยินยอมผกูพนัตามเง่ือนไขและข้อกําหนด
ของสญัญานี ้ และ/หรือ ตามท่ีบริษัทได้ดําเนินการดงักลา่วกบับริษัท และ/หรือบคุคลใดๆ ดงักลา่วตอ่ไปทกุประการ โดยลกูค้าจะไม่โต้แย้งหรือคดัค้านการ
ดําเนินการใดๆดงักลา่วแตอ่ย่างใดทัง้สิน ทัง้นีโ้ดยเพียงแตแ่จ้งเป็นหนงัสือให้ลกูค้าทราบเท่านัน้ 
ข้อ 24.  บรรดาการติดตอ่ หนงัสือติดต่อ และ/หรือ หนงัสือบอกกลา่วทัง้หลายท่ีจะติดตอ่หรือสง่ให้ลกูค้านัน้ให้กระทําได้ไม่วา่จะเป็นการแจ้งทางโทรศพัท์ โทรเลข 
โทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนหรือให้คนนําไปสง่เอง และถ้าหากบริษัทได้ติดตอ่ไปยงัหมายเลขโทรศพัท์ท่ีลกูค้าระบไุว้ในสญัญาข้างต้นนี ้ให้
ถือวา่ได้แจ้งหรือสง่ให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทัง้นีโ้ดยไม่คํานงึวา่ลกูค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือไม่ก็ตามหรือจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ก็ตาม และแม้หากบริษัทแจ้ง 
แก่ลกูค้าไม่ได้หรือสง่ให้ไม่ได้ เพราะหมายเลขโทรศพัท์ โทรพิมพ์ หรือโทรสารเปลี่ยนไปหรือเพราะตําบลและสถานท่ีท่ีกลา่วนีเ้ปลี่ยนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอนไป 
โดยลกูค้ามิได้แจ้งการเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท์ โทรพิมพ์ โทรสารหรือการรือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสือตอ่บริษัทก็ดี หรือสง่ให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบตําบลสถานท่ีท่ี
ระบไุว้ข้างต้นนัน้ก็ดี  ให้ถือวา่ลกูค้าได้รับทราบการติดต่อหรือหนงัสือติดตอ่ และ/หรือ คําบอกกลา่วหนงัสือบอกกลา่วของบริษัทแล้วโดยชอบ  ลกูค้าขอรับผิดชอบ
ตอ่การกระทําของบริษัทท่ีได้ดําเนินการไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้รับมอบอํานาจทกุประการ 
ข้อ 25.  ในการซือ้หลกัทรัพย์  ลกูค้าตกลงชําระเงินคา่ซือ้หลกัทรัพย์ท่ีสัง่ให้บริษัทซือ้ตามจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ได้ในแตล่ะคราวไม่วา่จะมีการซือ้ครบถ้วนตาม
จํานวนท่ีลกูค้าสัง่ซือ้หรือไม่ก็ตามพร้อมทัง้คา่ธรรมเนียม  และ/หรือ ค่านายหน้า  และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดดงักลา่วในข้อ  2. ให้แก่บริษัท
ภายในกําหนดเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์  และ/หรือ บริษัทจะกําหนด  (ปัจจบุนักําหนดให้ชําระภายใน 3 วนัทําการถดัจากวนัท่ีซือ้หลกัทรัพย์นัน้) ซึง่ กําหนด 
เวลาดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์  และ/หรือบริษัทจะประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้า  ทัง้นีใ้น
กรณีท่ีลกูค้าชําระค่าซือ้หลกัทรัพย์ด้วยเช็คให้ถือวา่ลกูค้าชําระค่าซือ้หลกัทรัพย์ในวนัท่ีธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คดงักลา่วได้ 
  ทัง้นีใ้นการซือ้หลกัทรัพย์  ให้แก่ลกูค้า  บริษัทอาจกําหนดให้ลกูค้านําเงินสดมอบไว้กบับริษัทก่อนเวลาสัง่ซือ้หลกัทรัพย์แตล่ะรายการเป็นบางรายการ และ/
หรือ ทกุรายการตามอตัราและวิธีการท่ีบริษัทกําหนดก็ได้ สําหรับเงินสว่นท่ีเหลือ (หากมี) ซึง่ลกูค้าจะต้องชําระให้เสร็จสิน้ครบจํานวนภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 
 ในวรรคแรก 

หากลกูค้าไม่ชําระเงินภายในกําหนดเวลาดงักลา่วในวรรคแรก ให้ถือวา่ลกูค้าเป็นหนีบ้ริษัท  และต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่บริษัทในอตัราสงูสดุตามท่ีระบ ุ
ในข้อ 10  ตัง้แตว่นัครบกําหนดดงักลา่วจนกวา่ลกูค้าจะชําระหนีเ้สร็จสิน้   และลกูค้ายินยอมให้บริษัทขายหลกัทรัพย์นัน้ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีครบกําหนด
ดงักลา่วหรือหลงัจากนัน้ตามแตบ่ริษัทจะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบก่อน   เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการขายหลงัจากหกัคา่ธรรมเนียม  และ/หรือ  ค่า
นายหน้า  และ/หรือ  คา่ภาษีอากร และ/หรือ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดดงักลา่วใน ข้อ 2.  มาชําระหนีท่ี้ค้างพร้อมดอกเบีย้  รวมทัง้คา่เสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้
หลกัทรัพย์นัน้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทกุประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งแตอ่ย่างใดทัง้สิน้  เพราะหากเงินท่ีได้จากการขายดงักลา่วไม่พอชําระหนีท่ี้ค้าง ลกูค้าตกลง
รับผิดชอบชดใช้หนีใ้นสว่นท่ีขาด  รวมทัง้ชําระดอกเบีย้ท่ีจะเกิดขึน้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน 
ข้อ 26.  ในการขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าจะต้องสง่มอบหลกัทรัพย์พร้อมทัง้เอกสารหรือตราสารการโอนท่ีทําและลงนามถกูต้องเรียบร้อย  และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น
และเก่ียวข้องให้แก่บริษัทลว่งหน้าก่อนเวลาท่ีลกูค้าจะสัง่ให้บริษัทขายหลกัทรัพย์นัน้ ในกรณีท่ีลกูค้ามีคําสัง่ให้บริษัทขายหลกัทรัพย์โดยยงัมิได้มีหลกัทรัพย์ฝาก 
ไว้กบับริษัท  ลกูค้าจะต้องนําหลกัทรัพย์ท่ีมอบหมายให้บริษัทขาย พร้อมทัง้เอกสารตา่ง ๆ   ดงักลา่วสง่มอบให้แก่บริษัทภายในกําหนดเวลาตามท่ีตลาดหลกั 
ทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะกําหนด  ซึง่กําหนดเวลาดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จํา 
เป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าหลงัจากนัน้บริษัทจงึจะนําเงินคา่ขายหลกัทรัพย์นัน้หลงัจากหกัคา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าภาษีอากร 
และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดดงักลา่วในข้อ  2.  แล้วมอบให้แก่ลกูค้าภายในกําหนดเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือ บริษัทกําหนด    ซึง่กําหนดเวลาดงักลา่ว
อาจเปลี่ยน 
แปลงได้ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทจะประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า โดยจะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบเุข้า
บญัชีลกูค้าเท่านัน้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีลกูค้าเท่านัน้  หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของลกูค้า  หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 
บริษัทกําหนด 
  หากลกูค้าไม่สง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีมอบหมายให้แก่บริษัทขายภายในกําหนดเวลาดงักลา่วในวรรคก่อนลกูค้ายินยอมให้บริษัทซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วในวนั 
ทําการถดัจากวนัท่ีครบกําหนด  หรือหลงัจากนัน้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบก่อน   เพ่ือสง่มอบแทนหลกัทรัพย์ท่ีมอบหมายให้บริษัท 
ขายดงักลา่ว  โดยลกูค้ายินยอมชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้จากการขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัททกุอย่างทกุประการ   โดยให้ถือวา่ลกูค้าเป็นหนีบ้ริษัทและ
ยินยอมชําระดอกเบีย้ในหนีด้งักลา่วนบัแตบ่ริษัทได้รับความเสียหายจนกว่าจะได้รับชําระหนีท้ัง้หมดเสร็จสิน้       ทัง้นีใ้นกรณีหลกัทรัพย์ท่ีซือ้มาเพ่ือสง่มอบแทน
ดงักลา่วได้ซือ้มาในราคาท่ีต่ํากวา่ราคาท่ีบริษัทได้ขายหลกัทรัพย์นัน้ตามคําสัง่ของลกูค้า  ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยดึหน่วงจํานวนเงินท่ีเหลือไว้ทัง้หมด  เพ่ือ
ชําระค่าปรับ  หรือคา่เสียหายท่ีลกูค้าจะต้องชดใช้ให้แก่บริษัท   แตท่ัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิของบริษัทในการท่ีจะเรียกร้องให้ลกูค้าชดใช้จํานวนเงินคา่ปรับ หรือคา่ 
เสียหายอ่ืนใดตามสญัญานีจ้นครบถ้วนทกุประการ 
  ในกรณีท่ีลกูค้ามอบหมายให้บริษัทขายหลกัทรัพย์ท่ีได้มอบหมายให้บริษัทซือ้ให้ โดยลกูค้ายงัมิได้ชําระราคาค่าซือ้หลกัทรัพย์นัน้ให้แก่บริษัท เม่ือบริษัทได้
ขายหลกัทรัพย์ตามท่ีได้รับมอบหมายดงักลา่วแล้วลกูค้าจะต้องชําระราคาค่าซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วในข้อ  25   ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนก่อนแล้ว   บริษัทจงึจะสง่ 
มอบคา่ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้นให้แก่ลกูค้า  ในกรณีเช่นนีล้กูค้าจะใช้วิธีหกักลบลบหนีก้บับริษัทไม่ได้ 
ข้อ 27.  ภายในบงัคบัข้อ 26. วรรคสดุท้ายนี ้ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหกักลบลบหนีท้กุชนิดของลกูค้าได้จากเงิน  สิทธิเรียกร้อง  หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์ 
สินอ่ืนใดของลกูค้าท่ีบริษัทได้ยดึหรือครอบครองไว้เพ่ือลกูค้า  ตลอดจนดอกผล หรือเงินปันผลของหลกัทรัพย์นัน้    ซึง่รวมทัง้การนําทรัพย์สินดงักลา่วออกขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ โดยการขายทอดตลาด และ/หรือโดยการซือ้ขายกบับคุคลอ่ืนใด และ/หรือท่ีจะมีตอ่ไปในภายหน้าได้ ไม่วา่หนีน้ัน้จะถึงกําหนดชําระคืน
หรือไม่ โดยไม่จําต้องบอกกลา่วให้ลกูค้าทราบก่อน 
ข้อ 28. เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่หรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด ของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ สํานกัหกั
บญัชี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ลกูค้าต้องปฏิบติั ดงันี ้
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(1) ลกูค้ายินยอมท่ีจะแจ้งและ/หรือจดัหาข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้จดัทําคําชีแ้จงเพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูดงักลา่วให้แก่บริษัท ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ สํานกัหกับญัชี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. เม่ือผู้ประกอบธรุกิจ หรือหน่วยงานตา่ง ๆ ดงักลา่วร้องขอ 
หรือเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหนว่ยงานดงักลา่วกําหนดแล้วแตก่รณี  
(ก) ข้อมลูท่ีสามารถระบคุวามมีตวัตนท่ีแท้จริงของลกูค้า และ/หรือ ผู้ รับประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของลกูค้าทกุรายทกุทอด 
(ข) วตัถปุระสงค์ในการซือ้ขายของลกูค้า 
(ค) ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขายของลกูค้า 

 
(ง) ในกรณีท่ีลกูค้าเป็นผู้ ดําเนินการสัง่ซือ้ขายเพ่ือบคุคลอ่ืนหลายรายหรือ หลายทอดผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) ลกูค้ายินยอมท่ีจะแจ้ง  
จดัหาและจดัทําคําชีแ้จงเก่ียวกบัข้อมลูตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบคุคลอ่ืนนัน้ทกุรายและทกุทอด ทัง้นี ้เฉพาะท่ีลกูค้ารู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผู้ ดําเนินการ
เช่นนัน้ 
(2) ลกูค้ายินยอมให้บริษัท  งดให้บริการเป็นตวัแทน  และ/หรือ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียน กบัลกูค้าเป็นการชัว่คราว ปิดบญัชีซือ้ขาย จํากดัการซือ้
ขาย และดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบั การซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของลกูค้าได้แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  นายทะเบียนหลกัทรัพย์  สํานกัหกับญัชี  หรือสํานกังาน ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) การซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของลกูค้ามี  หรือน่าจะมีผลกระทบตอ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียน   หรือทําให้หรือ
น่าจะทําให้ราคาของหลกัทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงตอ่สภาพปกติของตลาด 
(ข) ลกูค้ามีพฤติกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีไม่เหมาะสมหรือ อาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ค) ลกูค้าไม่ดําเนินการแจ้ง จดัหาข้อมลู หรือจดัทําคําชีแ้จงตาม (1) หรือให้ข้อมลูอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสําคญัผิดในสาระสําคญั 
ข้อ 29. ในกรณีท่ีลกูค้าไม่ได้ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในบญัชีซึง่ได้เปิดไว้กบับริษัทฯ และไม่มีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบญัชีเป็นระยะเวลาตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป หรือ
ตามระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ประกาศกําหนด บริษัทสามารถดําเนินการปิดบญัชีของลกูค้าได้ ลกูค้าตกลงยินยอมให้กบับริษัทฯ มีสิทธินําเงินสดของลกูค้าในบญัชี 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามสญัญานีม้าหกัชําระค่ารักษาบญัชีให้แก่บริษัทฯ ในอตัราท่ีบริษัทฯ ประกาศกําหนด โดยบริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบหรือไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าอีกแตอ่ย่างใด และลกูค้าตกลงจะไม่ยกข้อตอ่สู้ใด ๆ ขึน้ตอ่สู้กบับริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการบอกเลิกสญัญาและปิด
บญัชีของลกูค้าทัง้หมดกบับริษัทฯ 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงแห่งสญัญาฉบบันีไ้ด้ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน ซึง่บริษัทฯ จะ
ทําการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ลกูค้าทราบ และลกูค้าตกลงปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด 
  สญัญานีใ้ห้อยูภ่ายใต้บงัคบัและการตีความของกฎหมายไทยและคูส่ญัญาตกลงวา่ ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทตามสญัญาฉบบันีศ้าลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีคือ
ศาลท่ีมีเขตอํานาจในประเทศไทย ทัง้นีบ้ริษัทมีสิทธิท่ีจะดําเนินคดีกบัลกูค้าตอ่ศาลอ่ืนใดท่ีเขตอํานาจเหนือลกูค้าและ/หรือทรัพย์สินของลกูค้า 
  ในกรณีมีข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามสญัญาฉบบันี ้ระหวา่งบริษัทฯกบัลกูค้า ลกูค้ามีสิทธิย่ืนคําขอร้องตอ่สํานกังาน 
ก.ล.ต. เพ่ือขอให้มีการชีข้าดข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด 
   คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตา่งได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความแห่งสญัญาโดยตลอดเห็นเป็นการถกูต้องตามเจตนาทกุประการจงึได้ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตรา
สําคญัไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้างต้น 
 

 

 x…………………………………………………….....ลกูค้า 

   (                                                                            ) 
 

 x…………………………………………………….....บริษัท 

  (                                                                             ) 

 x…………………………………………………….....พยาน 

  (                                                                             ) 

 x…………………………………………………….....พยาน/ผู้แนะนําการลงทนุ 

               (                                                                             ) 

 

 

 

 

 

ประทบัตราบริษัท 
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ตัวอย่างลายเซน็กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิตบุิคคล (พร้อมตราประทบั)  Signature Card 

 

ช่ือ / Name________________________________________________________________ .   โทรศพัท์ / Phone .                                  . 

ท่ีอยู่ / Address______________________________________________________________________________________________________ .   

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึง่ / สองบคุคล ผู้ มีนามและตวัอย่างลายเซน็ในหนงัสือนี ้เป็นผู้ มีอํานาจลงนามในการทํานิติกรรมสญัญา และเอกสารทกุ

ประการ กบับริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and 

signature(s) appeared below. 

ช่ือ / Name ตวัอย่างลายเซน็ / Signature 
  

 

ตรวจสอบโดย .                                                                                                              . วนัท่ี .                                                        .    

 

 

  

  

 

 

ตัวอย่างลายเซน็กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิตบุิคคล (พร้อมตราประทบั)  Signature Card 

 

ช่ือ / Name________________________________________________________________ .   โทรศพัท์ / Phone .                                  . 

ท่ีอยู่ / Address______________________________________________________________________________________________________ .   

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึง่ / สองบคุคล ผู้ มีนามและตวัอย่างลายเซน็ในหนงัสือนี ้เป็นผู้ มีอํานาจลงนามในการทํานิติกรรมสญัญา และเอกสารทกุ

ประการ กบับริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and 

signature(s) appeared below. 

ช่ือ / Name ตวัอย่างลายเซน็ / Signature 
  

 

ตรวจสอบโดย .                                                                                                              . วนัท่ี .                                                      .      

 

ประทบัตราบริษัท 

 

ประทบัตราบริษัท 



 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั   แบบคําขอเปิดบญัชี และสญัญาซ้ือขายหลกัทรพัย์ประเภทนิติบคุคล 02/2561  หน้า 17 ถึง 20 
 

 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 

                                                                                                                                     วนัท่ี.                                                         . 
 
          โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า .                                                         . อาย.ุ            ปี  สญัชาติ .              .ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน                                   . 
เลขท่ี.              . หมู่ท่ี.            .ตรอก/ซอย.                               ถนน.                                ตําบล/แขวง.                                          .อําเภอ/เขต.                 
จงัหวดั.                                       ขอมอบอํานาจให้.                                                    .       อาย.ุ         ปี    สญัชาติ.                 ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี.                
หมู่ท่ี.             . ตรอก/ซอย.                                          .    ถนน.                               .ตําบล/แขวง.                                      . อําเภอ/เขต.                 
.จงัหวดั.                                       ..                               
เป็นตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจของข้าพเจ้า  โดยให้ผู้ รับมอบอํานาจมีอํานาจดําเนินการติดตอ่กบับริษัทหลกัทรัพย์  โกลเบลก็ จํากดั  เพ่ือดําเนินการแทนข้าพเจ้าใน
หวัข้อท่ีข้าพเจ้าต้องการมอบอํานาจ  ดงันี ้ (โปรดทําเคร่ืองหมาย  หน้าหวัข้อท่ีต้องการมอบอํานาจ  และทําเคร่ืองหมาย   หน้าหวัข้อท่ีไม่ต้องการมอบอํานาจ) 

 สัง่ซือ้ สัง่ขายหลกัทรัพย์ใดๆ ทกุชนิดและทกุประเภท  โดยไม่จํากดัจํานวนหน่วยหรือราคาแห่งหลกัทรัพย์  
 สัง่โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ใดๆ ทกุชนิดและทกุประเภท โดยไม่จํากดัจํานวนหน่วยหรือราคาแห่งหลกัทรัพย์ และสัง่ถอนเงินโอนเงิน จากบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของข้าพเจ้า ไปยงับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือ ทําเช็คสัง่จ่ายในนามของข้าพเจ้าเท่านัน้ 
 ลงนามในใบยืนยนัการซือ้ขายหลกัทรัพย์  ใบแจ้งการซือ้หลกัทรัพย์  ใบแจ้งการขายหลกัทรัพย์  รายงานการขาย  รายงานการซือ้ ใบรับฝากใบหุ้น ใบ

สง่มอบหลกัทรัพย์ หนงัสือรับสภาพหนี ้ รับรองยอดหนี ้ และรายงานสถานการณ์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้า และหรือลงนามในใบรับเช็ค ตามแบบท่ีบริษัทได้
กําหนดขึน้ หนงัสือขอให้วางหลกัประกนัเพ่ิม และหนงัสอืแจ้งผลการบงัคบัขายหลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงบรรดาหนงัสือเอกสารหรือตราสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 ดําเนินกิจการใดๆ  ทัง้ปวงท่ีข้าพเจ้าในฐานะท่ีเป็นลกูค้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  จะพงึต้องการกระทําตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามระเบียบท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปภายในขอบอํานาจท่ีได้มอบหมายไว้ในหนงัสอืนี ้ให้ถือวา่เป็นการกระทําของข้าพเจ้าและผกูพนัข้าพเจ้าทกุประการ  
เพ่ือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน 
 
  
 ลงช่ือ.                                                     .ผู้มอบอํานาจ 
                                                                                                                   (                                                      ) 
 
     ลงช่ือ.                                                     .ผู้ รับมอบอํานาจ 
                                                                                                                   (                                                      ) 
 
 ลงช่ือ.                                                    .พยาน 
                                                                                                                   (                                                     ) 
 
หมายเหต ุ :  โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
 
สําหรับบคุคลผู้ รับมอบอํานาจ  (โปรดระบ)ุ 
อาชีพ.                                                     .ความสมัพนัธ์กบัเจ้าของบญัชี.                                 . 
ตําแหน่งทางการเมือง   ไม่มี     มี  โปรดระบ.ุ                                                                  . 
มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์/สญัญาซือ้ขายลว่งหน้ากบั บล.โกลเบลก็ หรือไม่ 
 ไม่มี      มี  (เลขท่ีบญัชี) .                                                                                             . 
โทรศพัท์มือถือ.                                     .e-mail address.                                                        ..                          
 
 

(ติดอากรแสตมป 30 บาท)

สําหรับฝายบริหารความเส่ียง : 
อาชพีจัดอยูในกลุมเส่ียงระดับ....................... ... 
รายชื่อลูกคาในฐานะขอมูล ปปง. ไมมี  มี 
(ระบ)ุ  ............................................................... 
จากการตรวจสอบขอมูลเชือ่ไดวาลูกคาไมมีความ 
มุงหมายที่จะใชชองทางการลงทุนในหลักทรัพย 
เพื่อการฟอกเงิน 



 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั   แบบคําขอเปิดบญัชี และสญัญาซ้ือขายหลกัทรพัย์ประเภทนิติบคุคล 02/2561  หน้า 18 ถึง 20 
 

  ตวัอย่างลายเซน็ผู้ รับมอบอํานาจ 

 Signature Card 

 วนัท่ี / Date.                                             .     

ช่ือ / Name________________________________________________________________ .   โทรศพัท์ / Phone .                                  . 

ท่ีอยู่ / Address______________________________________________________________________________________________________ .   

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึง่ / สองบคุคล ผู้ มีนามและตวัอย่างลายเซน็ในหนงัสือนี ้เป็นผู้ มีอํานาจลงนามในการทํานิติกรรมสญัญา และเอกสารทกุ

ประการ กบับริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

All legal documents shall be completed by me / any one / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and 

signature(s) appeared below. 

ช่ือ / Name ตวัอย่างลายเซน็ / Signature 
  

 

ตรวจสอบโดย .                                                                                                              . วนัท่ี .                                                      .      

 

 

  

  

  ตวัอย่างลายเซน็ผู้ รับมอบอํานาจ 

 Signature Card 

 วนัท่ี / Date.                                             .     

ช่ือ / Name________________________________________________________________ .   โทรศพัท์ / Phone .                                  . 

ท่ีอยู่ / Address______________________________________________________________________________________________________ .   

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึง่ / สองบคุคล ผู้ มีนามและตวัอย่างลายเซน็ในหนงัสือนี ้เป็นผู้ มีอํานาจลงนามในการทํานิติกรรมสญัญา และเอกสารทกุ

ประการ กบับริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

All legal documents shall be completed by me / any one / two person(s) being authorized signatory (ies) whose name(s) and 

signature(s) appeared below. 

ช่ือ / Name ตวัอย่างลายเซน็ / Signature 
  

 

ตรวจสอบโดย .                                                                                                              . วนัท่ี .                                                      .      

 



 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั   แบบคําขอเปิดบญัชี และสญัญาซ้ือขายหลกัทรพัย์ประเภทนิติบคุคล 02/2561  หน้า 19 ถึง 20 
 

หนังสือยนิยอมให้หักบัญชีเงนิฝาก  

                      วนัท่ี ……… เดือน ….…….…...………… พ.ศ. …..………… 
 

เรียน    ผู้จดัการธนาคาร........................................................ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สํานกังานใหญ่/สาขา ……………..........……................. 
 

ข้าพเจ้า ……………………………………………………....………….… เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท       ออมทรัพย์         กระแสรายวนั 

บญัชีเลขท่ี             -       -                                        -          ช่ือบญัชี ………………………………………....สถานท่ีติดตอ่......................................    

....................................................................................................................................โทรศพัท์ ………………………………………………... 

 มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภารผกูพนัต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์โกล
เบล็ก จํากัด (ต่อไปนีนี้เ้รียกว่า “บริษัท”)  ตามท่ีปรากฏในใบแจ้งหนีแ้ละส่ือบนัทึกข้อมลู (MEDIA)  หรือระบบส่ือสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมาย
จากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําเงินดงักลา่วโอนเข้าบญัชีลกูค้า 

 ทัง้นี ้ข้าพเจ้าตกลงชําระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้บริการหกับญัชีดงักล่าวให้แก่ธนาคารตามท่ี
ธนาคารกําหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีระบุข้างต้น และ/หรือ บญัชีเงินฝากอ่ืนใดของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่กับธนาคาร เพ่ือชําระ
คา่บริการ และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้ 

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนี ้และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวน
เงินท่ีระบใุนคําสัง่ตามท่ีธนาคารได้รับนัน้ไม่ถกูต้อง และธนาคารได้ทําการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้และ
สื่อบนัทกึข้อมลู (MEDIA) หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวน
ดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของ
ข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัทตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนีแ้ละสื่อบนัทึกข้อมลู (MEDIA)หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีธนาคารได้รับจาก
บริษัท และข้าพเจ้ายอมรับวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าต่อเม่ือมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการ
หกับญัชีเงินฝากดงักล่าว และในการหกัเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบ
รายการดงักลา่วนัน้ได้จากสมดุคูฝ่าก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีระบใุนหนงัสือนี ้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่โดยเหตใุดก็ตาม  ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงเอกสารหลกัฐานหรือเลขท่ีบญัชีเงินฝากดงักล่าวได้ด้วยทกุประการ การ
ขอให้หกับญัชีเงินฝากตามหนงัสือนีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนบัแต่วนัทําหนงัสือนีแ้ละให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

  ขอแสดงความนบัถือ                              

                                                                                    ลงช่ือ………………........................………………………… ผู้ให้ความยินยอม 

                                                                                                           (……………….…………………………….…………….) 

                                                                                                                                  (ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

 

สาํหรับบริษัท 
บริษัทหลกัทรัพย์โกลเบลก็ จํากด ั รับรองวา่ผู้ ให้ความยินยอมเป็นลกูค้าของบริณทั 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.....................................................................................  
      

       (…………………………………………………………….) 
 

วนัท่ี..................................................................................... 

 

สาํหรับธนาคาร 

    ธนาคารตกลงดําเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบญัชี 
    ธนาคารไม่สามารถดําเนินการได้  เน่ืองจาก 
                  ปิดบญัชีแล้ว                   ลายมือช่ือไม่ถกูต้อง 
                  เลขท่ีบญัชีไม่ถกูต้อง        อ่ืนๆ  
 
 
ลงช่ือ.......................................................... ผู้ รับมอบอํานาจสาขา  
      

       (………………………………………….) 
 

วนัท่ี.............................................................. 



 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั   แบบคําขอเปิดบญัชี และสญัญาซ้ือขายหลกัทรพัย์ประเภทนิติบคุคล 02/2561  หน้า 20 ถึง 20 
 

หนังสือแจ้งขอรับโอนเงนิปันผลเข้าบัญชี  ATS 
 

  
 เขียนที่............................................................................. 
  
 วันที่................................................................................. 
 

เรียน   บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกัด 
          ในฐานะสมาชิกผู้ฝากหมายเลข 230 
 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................... 

เลขที่บญัชี.................................................................................ขอแจ้งความประสงค์ใช้บริการรับโอนเงนิปันผลเข้าบญัชี  

ATS ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นบญัชีชาํระราคาค่าซือ้หลักทรัพย์  ธนาคาร....................................................................................... 

สาขา......................................................................................เลขที่บญัชี............................................................................. 

 ทัง้นี ้ ข้าพเจ้ารับทราบ  และตกลงว่าการแจ้งความประสงค์ตามหนังสือฉบบันี ้มีผลรวมถงึหลักทรัพย์ทุก 

หลักทรัพย์ และทุกประเภทบญัชีที่ข้าพเจ้ามีบญัชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทท่าน 

 

 

  ลงช่ือ......................................................ผู้ถือหลักทรัพย์ 

        (                                              ) 

  (ข้าพเจ้าได้เซน็ยนิยอมเหมือนกับเปิดบญัชีไว้กับบริษัท) 

 

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่ใช้บริษัท E-Dividend จะยังคงได้รับหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานเหมือน 
     เดมิหลังจากเงนิได้โอนเข้าไปยงับญัชีที่แจ้งไว้ 
 2. ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไม่สามารถโอนเงนิเข้าบญัชีธนาคารได้ นายทะเบยีนหลักทรัพย์จะออกเช็คและจัด 
     ส่งไปให้ภายหลัง 
 
       

สาํหรับฝ่ายบริหารความเส่ียง สาํหรับฝ่ายปฏบิตักิารหลักทรัพย์ 

ได้ตรวจสอบข้อมูลรับรองว่าเป็นลูกค้าของบริษัทจริง และได้ ได้ดาํเนินการแก้ไขตามความประสงค์ของลูกค้าแล้ว 

ดาํเนินการบนัทกึในระ  

  

   ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจสอบ    ลงช่ือ..............................................................ผู้ตรวจสอบ 

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

 

 

 


