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ข้อมูลลูกค้า 
 

 
วนัที� …………. /……….…. /…….………                                                                                                      เลขที�บญัชี..................................................... 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบญัชีและให้ข้อมลูของข้าพเจ้า ดงัต่อไปนี 3 
  

ประเภทบัญชี (Type of Account) 

� หลักทรัพย์ (Equity) � Cash Account � Cash Balance � Credit Balance 
� ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) 
 

ช่องทางการซื 'อขาย (Trading Channel)  
� ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล (Equity Wealth Manager) � ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) 
 

 

1. ข้อมูลส่วนตัว และช่องทางการตดิต่อ 
 

� นาย   � นาง   � นางสาว   � อื<นๆ ....................................................................................... เพศ  �ชาย   �หญิง 

ชื�อ - สกุล (ไทย)................................................................................................................................... 
ชื�อ - สกุล (องักฤษ).............................................................................................................................. 
วนั เดือน ปีเกิด(พ.ศ.)��/��/���� สญัชาติ(โปรดระบทุกุสญัชาติที�ทา่นถือ).................................................................................................. 

� บัตรประจําตัวประชาชน � บัตรข้าราชการ � บัตรรัฐวิสาหกิจ �หนังสือเดินทาง � บัตรอื<น ...................................................  
เลขที�บตัร.......................................................................... วนัที�หมดอายบุตัร (พ.ศ.)��/��/���� 

ช่องทางการติดต่อ1 
โทรศพัท์บ้าน(โปรดระบ)ุ.............................................. มือถือ................................................................................. 
อีเมล............................................................................โทรสาร.............................................................................. 

ระดับการศึกษา � ตํ�ากว่าระดบัปริญญาตรี � ปริญญาตรี � สูงกว่าปริญญาตรี � อื�นๆ ................................................................ 

อาชีพ 

� เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ / ค้าขาย(โปรดเลือกประเภทธุรกิจ)  
๐ ธุรกิจคา้อญัมณีเพชรพลอยทองคําหรือเครื�องประดบัที�ทําดว้ยอญัมณีเพชรพลอยทองคํา ๐ ธุรกิจสถานบริการเพื�อการบนัเทิง 
๐ บริการโอนและรับโอนเงินทั+งในและขา้มประเทศซึ�งมิใช่สถาบนัการเงิน ๐ ธุรกิจคาสิโน / บ่อนการพนนั 
๐ รับแลกเปลี�ยนเงินตรา ซึ�งมิใช่สถาบนัการเงิน ๐ คา้อาวธุยทุธภณัฑ์ 
๐ นายหนา้จดัหางาน(รับคนจากต่างประเทศ / ส่งคนไปต่างประเทศ) ๐ ธุรกิจนําเที�ยว /บริษัททวัร์ 
๐ คา้ขายของมือสองค้าหรือรับซื+อของเก่า ๐ ธุรกิจอื�นๆ(โปรดระบ)ุ............................................. 

� พนักงานบริษัท/ ลูกจ้าง � พนักงานรัฐวิสาหกิจ � ข้าราชการ � แพทย์ / พยาบาล 
� อาจารย์ / นักวชิาการ / นักวิจัย � ทหาร / ตํารวจ � นักเรียน / นักศึกษา � อัยการ / ผู้ พิพากษา   
� อาชีพอื<นๆ(โปรดระบุ) ................................................................................ ประเภทธุรกิจ ................................................................................... 

ชื>อสถานที>ทาํงาน/สถานศึกษา............................................................................ ตาํแหน่ง............................................................................................. 
โทรศพัท์ที�ทํางาน ........................................................โทรสาร............................................................................... 

บุคคลที>สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน 
   ชื�อ – สกุล............................................................................................................................... ความสมัพนัธ์................................................................. 

โทรศพัท์(ไมใ่ช่เบอร์เดียวกบัลกูค้า) ...........................................  
  

                                                
1เบอร์โทรศพัท์มือถือ และอีเมลจะเป็นช่องทางในการติดต่อ และรับบริการต่างๆ จากบริษัทฯ 
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ข้อมูลลูกค้า 

 
ข้อมูลที>อยู่ รายละเอียดที>อยู่ 

 
G.) ที>อยู่ทะเบียนบ้าน 
 

เลขที�............................ หมูท่ี�............. อาคาร/หมูบ้่าน....................................................... 
ซอย....................................................ถนน...................................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................ 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์......................................................... 
�โดยที>อยู่ตรงกับบัตรประชาชน 
�โดยที>อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน 

I.) ที>อยู่ปัจจุบัน  

�ตามที<อยู่ทะเบยีนบ้าน  �ที<อยู่อื<น(โปรดระบุ) 
เลขที�............................ หมูท่ี�............. อาคาร/หมูบ้่าน....................................................... 
ซอย....................................................ถนน...................................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................ 
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์........................ประเทศ........................................ 

K.) สถานที>ทาํงาน 

�ตามที<อยู่ทะเบยีนบ้าน  �ตามที<อยู่ปัจจุบัน  �ที<อยู่อื<น(โปรดระบุ) 
เลขที�............................ หมูที่�............. อาคาร/หมูบ้่าน....................................................... 
ซอย....................................................ถนน...................................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................ 
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์........................ประเทศ........................................ 

L.) ที>อยู่สําหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์   

�ตามที<อยู่ทะเบยีนบ้าน  � ที<อยู่ปัจจุบัน  �สถานที<ทํางาน  �ที<อยู่อื<น(โปรดระบุ) 
เลขที�............................ หมูท่ี�............. อาคาร/หมูบ้่าน....................................................... 
ซอย....................................................ถนน...................................................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................ 
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์........................ประเทศ........................................ 

2. ข้อมูลการลงทนุ 

   วัตถุประสงค์การลงทุน � เพื�อลงทุนระยะยาว � เพื�อเก็งกําไร/ลงทุนระยะสั 3น  � เพื�อป้องกันความเสี�ยง 
   ระดับความเข้าใจในการลงทุน  
 หลกัทรัพย์ � ดีมาก � ดี � ปานกลาง � น้อย 
 ตราสารอนพุนัธ์ � ดีมาก � ดี � ปานกลาง � น้อย 

3. ข้อมูลทางการเงนิ  

รายได้ประจําต่อเดือน …............................ บาท รายได้อื�นๆ ต่อเดือน ….…….……............บาท แหล่งที�มาของรายได้....................................... 
แหลง่ที�มาของรายได้มาจากประเทศ (โปรดระบแุหล่งที�มารายได้ทกุประเทศที�ทา่นได้รับ) ....................................................................................................... 

L. สถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส � โสด �สมรส � หม้าย � หย่าร้าง กรณีสมรสโปรดระบ ุชื�อ - สกุลของคู่สมรส ...................................................................... 
สถานที�ทํางาน.........................................................................ตําแหน่ง.................................................... ประเภทธรุกิจ....................................................  
โทรศพัท์........................................... รายได้ประจําต่อเดือนของคู่สมรส ……….................……. บาท แหลง่ที�มาของรายได้.................................................. 
แหลง่ที�มาของรายได้มาจากประเทศ (โปรดระบแุหล่งที�มารายได้ทกุประเทศที�ท่านได้รับ) ....................................................................................................... 
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ข้อมูลลูกค้า 
 

Q. บริการอื>นๆ บนบัญชี 

� สมคัรบริการซื 3อขายออนไลน์ (K-Cyber Trade) 
� สมคัรบริการ e-Dividend โดยโอนเข้าบญัชี(พร้อมแนบสําเนาหน้าสมุดบัญชี) 

๐ บญัชีเดียวกบัที�ทําธุรกรรม ATS/ODD 
๐ บญัชีอื�นๆ(โปรดระบุ)  

ธนาคาร....................................................................สาขา.........................................................................................เลขที�บญัชี.................................................................................. 

S. แบบแสดงตนทั>วไป  

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบญัชี และเป็นผู้ รับประโยชน์ที�แท้จริง2จากการซื 3อขายหลกัทรัพย์ในบญัชีนี 3 � ใช่ � ไม่ใช่ (โปรดระบุ) 

ชื�อ– สกุล..................................................................................................................................... ความสมัพนัธ์................................................................................ 

การดํารงตําแหน่งหรือมคีวามเกี�ยวข้องทางการเมือง3ของข้าพเจ้า    � ไม่มี � มี โปรดระบุตาํแหน่ง.............................. 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ ร่วมงานใกล้ชิดกับผู้ ที�ดํารงตําแหน่งหรือมีความเกี�ยวข้องทางการเมือง4   � ไม่มี � มี (โปรดระบุ) 

ชื�อ– สกุล..................................................................... ตาํแหน่งทางการเมือง ............................................................... ความสมัพนัธ์.............................................. 

การดํารงตําแหน่งหรือมคีวามเกี�ยวข้องทางการเมืองX ของบิดา มารดา คู่สมรส บตุร   � ไม่มี � มี (โปรดระบุ) 

ชื�อ– สกุล..................................................................... ตําแหน่งทางการเมือง ............................................................... ความสมัพนัธ์.............................................. 

ข้าพเจ้ามีความสมัพนัธ์กบัพนักงานของบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) � ไม่ม ี � มี (โปรดระบุ) 

ชื�อ– สกุล..................................................................................................................................... ความสมัพนัธ์................................................................................ 

ผู้ รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนในการซื 3อขายหลกัทรัพย์     � ไม่มี � มี (โปรดระบุ)    

ชื�อ– สกุล............................................................. ความสมัพนัธ์............................................................โทรศพัท์(ไมใ่ช่เบอร์เดียวกบัลกูค้า)...................................... 

ข้าพเจ้าและคูส่มรสมีประวติัการกระทําความผิดตามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวธุที�มีอานภุาพทําลายล้างสงู � ไม่มี  � มี (โปรดระบุ)  
ความผิด.................................................................................................................................................................................................. ปี พ.ศ................................ 
 

                                                
2  ผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นผูรั้บประโยชน์ หรือมีอํานาจควบคมุการการทําธุรกรรม หรือบุคคลที�ลูกคา้ทําธรุกรรมแทน  
3  การดํารงตําแหน่งหรือมีความเกี�ยวขอ้งทางการเมือง หมายถึง 

(1)สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (2)สมาชิกวุฒิสภา (3)รัฐมนตรี (ระดบัรัฐมนตรีช่วยขึ+นไป) (4)ผูพิ้พากษา (ระดบัผูช้่วยขึ+นไป) (5)อยัการ (ระดบัผู้ช่วยขึ+นไป) (6)ผูบ้ริหาร
สูงสดุขององค์กรตามรัฐธรรมนญูหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ (7)ทหาร/ตํารวจ (ระดบันายพลขึ+นไป) (8)ผูที้�เคยดํารงตําแหน่งตามข้อ 1-7 และพ้นตําแหน่งไม่เกิน 1 ปี 
หรือเกิน H ปี แต่ยงัมีบทบาททางการเมืองอยู่  

4  ผูร่้วมงานใกลชิ้ดกบัผูที้�ดํารงตําแหนง่ หรือมีความเกี�ยวขอ้งทางการเมือง หมายถึง  
(1)ผูที้�ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบคุคลที�ดํารงตําแหนง่หรือมีความเกี�ยวขอ้งทางการเมือง  
(I)ผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลที�ดํารงตําแหนง่หรือมีความเกี�ยวขอ้งทางการเมือง 
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Customer Risk Profile 

1. อายุของท่านในปัจจุบัน   
(1) มากกว่า 55 ปี  (2) 45 – 55 ปี  (3) 35 - 44 ปี  (4) น้อยกว่า 35 ปี 
2. ปัจจบุันท่านมีภาระทางการเงนิและค่าใช้จ่ายประจาํ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และค่าเลี 'ยงดคูรอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด 
([) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั 3งหมด  (\) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั 3งหมด 
(X) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั 3งหมด (^) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั 3งหมด 
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงนิในปัจจุบันอย่างไร 
(1) มีทรัพย์สนิน้อยกว่าหนี 3สนิ   (2) มีทรัพย์สนิเท่ากบัหนี 3สนิ  
(3) มีทรัพย์สนิมากกว่าหนี 3สนิ    (^) มีความมั�นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาํหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว 
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี 'บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(1) เงินฝากธนาคาร    (2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
(3) หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี 3  (4) หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสนิทรัพย์อื�นที�มีความเสี�ยงสงู  
5. ระยะเวลาที>ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี ' 
(1) ไม่เกิน 1 ปี  (2) 1 – 3 ปี  (3) 3 – a ปี  (4) มากกว่า a ปี 
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คอื  
([) เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและได้รับผลตอบแทนสมํ�าเสมอแต่ตํ�าได้   
(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สมํ�าเสมอ แต่อาจเสี�ยงที�จะสญูเสยีเงินต้นได้บ้าง  
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูขึ 3น แต่อาจเสี�ยงที�จะสญูเสยีเงินต้นได้มากขึ 3น 
(4) เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แต่อาจเสี�ยงที�จะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้  
7. เมื>อพิจารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที>อาจเกิดขึ 'นด้านล่าง ท่านเตม็ใจที>จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที>สุด 

 

([) กลุม่การลงทนุที� 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย 
(2) กลุม่การลงทนุที� 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 
(3) กลุม่การลงทนุที� 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง a% 
(4) กลุม่การลงทนุที� 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที>มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกนั ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
(1) กงัวลและตื�นตระหนกกลวัขาดทนุ   (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
(3) เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึ�ง  (4) ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสงู และหวงักบัผลตอบแทนที�อาจจะได้รับสงูขึ 3น 
9. ท่านจะรู้สึกกงัวล/รับไม่ได้ เมื>อมูลค่าเงนิลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
([) 5% หรือน้อยกวา่     (\) มากกว่า 5% - [c% (X) มากกว่า 10% - 20%  (^) มากกวา่ 20% ขึ 3นไป 

10. หากปีที>แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี 'ท่านพบว่ามูลค่าเงนิลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาํอย่างไร  
(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที�เหลอืทิ 3ง  (2) กงัวลใจ และจะปรับเปลี�ยนการลงทุนบางสว่นไปในทรัพย์สนิที�เสี�ยงน้อยลง 
(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา  (4) ยงัมั�นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทนุระยะยาว และจะเพิ�มเงินลงทนุในแบบเดิมเพื�อเฉลี�ยต้นทุน 
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสําเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที>สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงิน
ลงทุนทั 'งหมด และอาจต้องลงเงนิชดเชยเพิ>มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพยีงใด (สําหรับการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์) 
(ก) ไม่ได้   (ข) ได้บ้าง   (ค) ได้ 

1I. นอกเหนือจากความเสี>ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี>ยงด้านอตัราแลกเปลี>ยนได้เพยีงใด (สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ) 
(ก) ไม่ได้   (ข) ได้บ้าง   (ค) ได้  
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Customer Risk Profile 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนของข้อ 1 - 10 รวมกนั คะแนน 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ประเภทตราสารที>สามารถลงทุนได้ 

ตํ>ากว่า 15 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี>ยงได้ตํ>า 
หมายความวา่ ท่านต้องการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไมต้่องการความเสี�ยง และมีวตัถปุระสงค์การ
ลงทุนในระยะสั 3นๆ 

� เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น, ตราสารหนี 3ภาครัฐที�มีอายุ
มากกวา่ [ ปี > ร้อยละ gc 

� ตราสารหนี 3ภาคเอกชนที�มีอายุมากกวา่ 1 ปี < ร้อยละ 40 
� ตราสารทนุ5 < ร้อยละ 10 
� กองทนุในระดบัความเสี�ยง 1 

ตั 'งแต่ 
15 - 21 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี> ยงได้ 
ปานกลางค่อนข้างตํ>า  
หมายความวา่ ท่านเป็นผู้ลงทนุที�รับความเสี�ยงได้น้อย เน้นปกป้อง
เงินลงทนุ โดยมุง่หวงัรายได้สมํ�าเสมอจากการลงทนุ 

� เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น < ร้อยละ 30 
� ตราสารหนี 3ภาครัฐที� มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี 3

ภาคเอกชนที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี  < ร้อยละ 60 
� ตราสารทนุa < ร้อยละ 20 
� ตราสารอนพุนัธ์6 < ร้อยละ 10 
� กองทนุในระดบัความเสี�ยง 1 - 4 

ตั 'งแต่ 
22 - 29 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี> ยงได้ 
ปานกลางค่อนข้างสูง  
หมายความวา่ท่านสามารถยอมรับมลูค่าการลงทนุที�ลดลงเป็นครั 3ง
คราวได้ 

� เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น < ร้อยละ 10 
� ตราสารหนี 3ภาครัฐที� มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี 3

ภาคเอกชนที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี  < ร้อยละ 50 
� ตราสารทนุa < ร้อยละ 40 
� ตราสารอนพุนัธ์g < ร้อยละ 20 
� กองทนุในระดบัความเสี�ยง 1 - 5 

ตั 'งแต่ 
Ke - KS 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี>ยงได้สูง 
หมายความวา่ ท่านยอมรับความเสี�ยงได้สงู รับความผนัผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทนุได้ โดยมุง่หวงัการเติบโต
ของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว 

� เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น < ร้อยละ 15 
� ตราสารหนี 3ภาครัฐที� มีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี 3

ภาคเอกชนที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี  < ร้อยละ 40 
� ตราสารทนุa < ร้อยละ a0 
� ตราสารอนพุนัธ์g < ร้อยละ 30 
� กองทนุในระดบัความเสี�ยง 1 - 7 

37 ขึ 'นไป 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี>ยงได้สูงมาก 
หมายความวา่ ท่านต้องการได้รับโอกาสที�จะได้รับผลตอบแทนสงู 
แม้จะมีความเสี�ยงสงูและยอมรับการขาดทุนได้ในระดบัสงูพอควร 

� เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น < ร้อยละ 5 
� ตราสารหนี 3ภาครัฐที� มีอายุมากกว่า 1 ปี  และตราสารหนี 3

ภาคเอกชนที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี  < ร้อยละ 30 
� ตราสารทนุa > ร้อยละ 50 
� ตราสารอนพุนัธ์g < ร้อยละ 40 
� กองทนุในระดบัความเสี�ยง 1 - 8 

  

                                                
5 ตราสารทุน หมายถึง หลกัทรัพย์ที�ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัทรัพย์ที�ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6 ตราสารอนพุนัธ์ หมายถึง สนิค้าโภคภณัฑ์, ฟิวเจอร์สและออปชั�น 
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Customer Risk Profile 

 

คาํเตือน (Disclaimer) 
 

� แบบประเมิน Risk Profile ชุดนี 3 มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผู้ลงทุนรับทราบระดบัความเสี�ยงในการลงทุนที�ตนเองยอมรับได้ และรับทราบคําแนะนํา
เบื 3องต้นในการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) โดยสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที�แสดงในแบบประเมินนี 3เป็นเพียงตัวอย่าง
คําแนะนําเบื 3องต้นในการจดัสรรการลงทนุตามผลการประเมินที�ได้  

� การลงทนุมีความเสี�ยง ดงันั 3น ก่อนตดัสินใจลงทนุ ลกูค้าควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจยัอื�นในการวางแผนการลงทนุ เช่น ฐานะทางการเงิน 
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะนําการลงทนุเพื�อรับคําแนะนําที�เหมาะสมต่อไป 

� ลกูค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที�ของบริษัทเพื�อประกอบการจดัทําแบบประเมิน Customer Risk Profile ของลูกค้า และลกูค้ารับทราบว่าได้
ทําแบบสอบถามนี 3เพื�อประโยชน์ในการรับทราบความเสี�ยงในการลงทนุที�รับได้และคําแนะนําเบื 3องต้นในการจดัสรรการลงทนุของตนเอง  

� ลกูค้ารับรองและยืนยนัว่าข้อมลูที�ได้ให้ไว้เป็นข้อมูลที�ถกูต้องครบถ้วนไม่ทําให้บคุคลใดสําคญัผิดในสาระสําคญั 
� ระดับความเสี�ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที�ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที�ของบริษัทเท่านั 3น ทั 3งนี 3  มิได้เป็นการแสดงว่า บริษัทรับรอง

ถงึความถกูต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื�อถือของข้อมลูของลูกค้าที�ลูกค้าได้แจ้ง และผลการประเมินดงักล่าว 
� เมื�อเจ้าหน้าที�ของบริษัททําการประเมินความเสี�ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี�ยงใน 

การลงทุนของลูกค้าและคําแนะนําเบื 3องต้นในการจดัสรรการลงทนุ ถือว่าลกูค้ารับทราบผลการประเมินของตนเองและลูกค้ารับทราบระดบัความ
เสี�ยงในการลงทนุ รวมทั 3งคําแนะนําเบื 3องต้นในการจดัสรรการลงทุน (ซึ�งประมวลผลจากข้อมลูที�ลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าที�ของบริษัท) ของตนแล้ว 

� ลกูค้าควรศึกษาข้อมูลในหนงัสือชี 3ชวนและเอกสารข้อมูลที�เกี�ยวข้อง(รวมทั 3งคําเตือนเกี�ยวกบัการลงทุนและความเสี�ยงในการลงทนุและควรขอ
คําแนะนําในการลงทุนจากผู้ ที�สามารถให้คําแนะนําการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี�ถ้วนควบคู่กบัการศึกษาผลการประเมินระดบัความ
เสี�ยงในการลงทุนเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ สญัญาซื 3อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื�นๆที�เหมาะสมกับ
ตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั 3งนี 3 ข้อมูลเกี�ยวกับการลงทุนหรือตราสารที�ได้รับจากตัวแทนของบริษัท(ถ้ามี)เป็นเพียงข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจการลงทนุของลกูค้าเท่านั 3น 

� การลงทนุขึ 3นอยู่กับการตดัสินใจของลกูค้าเอง ซึ�งไม่ผกูพนักบัผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสี�ยงของการลงทุน
ที�ได้รับ รวมทั 3งอาจไม่เป็นไปตามคําแนะนําเบื 3องต้นในการจดัสรรการลงทุนตามแบบประเมินนี 3 รวมทั 3ง ลูกค้ายินยอมรับความเสี�ยงที�เกิดจาก
การลงทุน ในกรณีที�ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี�ยงที�สูงกว่าระดับความเสี�ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที�จะ
ยินยอมรับความเสี�ยงของการลงทนุนั 3นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดําเนินการลงทนุของลกูค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอน
และสามารถเปลี�ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

� ในกรณีที�ลูกค้าร้องขอ บริษัทในฐานะตวักลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ จะให้ข้อมลูเกี�ยวกบัลกัษณะและความเสี�ยงของตราสาร
นั 3น ๆ เพื�อประกอบการตดัสินใจลงทนุของลกูค้าเท่านั 3น 

� บริษัท ผู้บริหาร รวมทั 3งพนกังาน เจ้าหน้าที�ของบริษัท ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที�ต่อความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ 3นจากการลงทนุของลกูค้า 
� บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงแบบประเมินระดบัความเสี�ยงในการลงทุนของลกูค้า ตวัอย่างคําแนะนําเบื 3องต้นใน

การจดัสรรการลงทุน ผลการประเมิน และข้อมูลที�เกี�ยวข้อง โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด แบบประเมิน การดําเนินการที�
เกี�ยวข้อง และข้อมลูที�เกี�ยวข้องมีไว้เพื�อบริการเฉพาะนกัลงทุนในประเทศไทยเท่านั 3น ซึ�งลูกค้าได้อา่นคําเตือนข้างต้นและข้อมลูที�เกี�ยวข้องแล้ว
และลกูค้าได้เข้าใจและตกลงตามคําเตือนและข้อตกลงที�เกี�ยวข้องเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 
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สญัญานี 3ทําขึ 3นที� บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� …...…. /….……. /…..…… ระหว่าง บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
(ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า“บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ�ง กบั.................................................................................................................. (ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า  ”ลกูค้า”) อีกฝ่ายหนึ�ง  
โดยที�ลกูค้ามีความประสงค์แต่งตั 3งให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าเพื�อซื 3อขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า ทั 3งสองฝ่ายจงึตกลงทําสญัญากนัมีข้อความต่อไปนี 3 
 

ข้อ G. คาํจาํกัดความ 
 

ในสญัญานี 3และเอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้อง คําต่อไปนี 3หากมิได้แสดงความหมายให้ชดัแจ้งเป็นอย่างอื�น ให้มีความหมายตามที�ได้กําหนดไว้ต่อไปนี 3 
 
“หลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อนัได้แก่ ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสําคญั

แสดงสทิธิที�จะซื 3อหุ้น ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 3อหุ้นกู้  ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 3อหน่วยลงทนุ ตัxวเงิน ตัxวเงินคลงั พนัธบตัร หรือ
ตราสารอื�นใดที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนด รวมทั 3งสัญญาและตราสารอื�นๆ 
ตลอดจนดอกผลของหลกัทรัพย์นั 3นๆ 

“ตลาดหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื 3อขายหลกัทรัพย์ ศนูย์ซื 3อขายหลกัทรัพย์ลว่งหน้า และแหล่งกลาง
อื�นๆ ในการซื 3อขายหลกัทรัพย์ในตลาดรอง 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง สถานที�อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลกัทรัพย์ รวมทั 3งบริการที�เกี�ยวข้องเพื�อประโยชน์ในการหัก
บญัชี 

 “ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย”  
หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 

 “ลูกค้า”   ให้หมายความรวมถึง บคุคลซึ�งลกูค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระทําการซื 3อขายหลกัทรัพย์แทนหรือในนามของลกูค้าด้วย 
 “ซื 'อ”   ให้หมายความรวมถึง การจองซื 3อหลกัทรัพย์ด้วย 

“เงนิทดรอง” หมายความถึง เงินซึ�งบริษัทฯ ได้จา่ยเป็นค่าซื 3อหรือค่าจองซื 3อหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื�นใดซึ�งเกิดจากการซื 3อ
ขายหลกัทรัพย์แทนลกูค้า และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกิดขึ 3นจากการติดตามการชําระหนี 3ของลกูค้าด้วย 

 

ข้อ I. การแต่งตั 'งและมอบอาํนาจให้เป็นนายหน้าซื 'อขายหลักทรัพย์ 
 

ลกูค้าตกลงแต่งตั 3งและมอบอํานาจให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าของลกูค้าเพื�อซื 3อขายหลกัทรัพย์ทั 3งในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าในบญัชีซื 3อขายหลกัทรัพย์
ทกุบญัชีที�ลกูค้าเปิดไว้กบับริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซื 3อขายผ่านระบบใดซึ�งบริษัทฯ หรือ ตลาดหลกัทรัพย์จดัให้มีขึ 3นทั 3งที�มีอยู่แล้วในขณะทําสญัญานี 3หรือที�จะมีขึ 3น
ในอนาคต โดยให้ถือหนังสือฉบับนี 3เป็นหนังสอืมอบอํานาจให้กระทําการตามสญัญานี 3 และลกูค้าตกลงว่าจะจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัทฯ ตามอตัราที�บริษัทฯ 
กําหนด รวมทั 3ง ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ  ซึ�งต่อไปนี 3จะเรียกรวมว่า “ค่าบําเหน็จ” โดยยนิยอมให้บริษัทเปลี�ยนแปลง
อตัราค่าบําเหน็จได้ภายใต้ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
การมอบอํานาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการให้บริษัทฯ มีอํานาจดําเนินการ ยดึถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ชําระราคา รับชําระราคา 
เบิกถอนและนําเข้าฝากซึ�งหลกัทรัพย์ หรือผลประโยชน์อื�นใดเกี�ยวกับหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า แจ้งต่อนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้ระบุชื�อบริษัทฯ หรือบคุคลที�บริษัท ฯ  
กําหนดเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์แทนลกูค้า ใช้ดุลพินิจทําการจองซื 3อหรือใช้สิทธิใดๆ ในหลกัทรัพย์ตามสิทธิที�ลกูค้ามีอยู่ การจํานําหลกัทรัพย์ ตัxวเงินหรือทรัพย์สนิอื�น
ของลกูค้าหรือทําสญัญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลกูค้าเพื�อเป็นประกันการชําระหนี 3ตามสญัญานี 3 รวมถึงการไถ่ถอนจํานําหรือหลกัประกันใดๆ และให้มี
อํานาจลงนามทํานิติกรรม หรือกระทําการใดๆ ที�เกี�ยวข้องและจําเป็นเพื�อให้การดําเนินการใดๆตามที�ระบุไว้ในสญัญานี 3สําเร็จสมบูรณ์ โดยให้บริษัทฯ มีอํานาจ
แต่งตั 3งตัวแทนช่วงเพื�อดําเนินการต่างๆ ตามที�ระบุไว้ในสญัญานี 3 รวมทั 3งยินยอมให้บริษัทฯเข้าทํานิติกรรมกับลูกค้าในนามบริษัทฯเองตลอดจนเป็นตวัแทนของ
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ�งได้ด้วย 
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ข้อ K. การสั>งซื 'อหรือขายหลักทรัพย์ 
 

X.[ ในการสั�งซื 3อหรือขายหลกัทรัพย์ใด จํานวนเท่าใด และในราคาเท่าใดนั 3น ลกูค้าอาจมีคําสั�งด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร หรือโดยทางโทรศพัท์ โทรสาร หรือโดย
วิธีการอื�นใดซึ�งเป็นที�ยอมรับกันโดยทั�วไปในประเพณีปฏิบัติของการสั�งซื 3อหรือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เพื�อจะให้บริษัทฯ สั�งซื 3อหรือขายหลกัทรัพย์เป็น
ครั 3งคราว อย่างไรก็ดี คําสั�งโดยวิธีการต่างๆนั 3นจะถือเป็นคําสั�งโดยชอบของลกูค้าตามสญัญานี 3เมื�อบริษัทฯ ได้รับทราบคําสั�งนั 3นโดยชดัเจนปราศจากข้อสงสยัแล้ว 
และในการนี 3ลกูค้าตกลงยอมรับผลของคําสั�งดงักลา่วเสมือนว่า ลกูค้าได้ทําคําสั�งนั 3นด้วยตนเองทุกประการ 
ในกรณีลกูค้ายกเลิกคําสั�งซื 3อขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยพลนั ซึ�งการยกเลกิคําสั�งซื 3อขายหลกัทรัพย์จะมีผลเมื�อบริษัทฯ ได้ยนืยนัการยกเลิก
คําสั�งนั 3นแล้ว ทั 3งนี 3 ไม่กระทบถึงการใดๆ ที�บริษัทฯ ได้กระทําไปแล้ว 

X.\ คู่สญัญาตกลงและยอมรับว่า ในการสั�งซื 3อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์นั 3นเป็นการสั�งซื 3อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ตามชื�อ ประเภท ชนิด จาํนวนและราคาที�ต้องการซื 3อหรือ
ขายเท่านั 3น โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซื 3อจากหรือขายให้แก่ผู้ใดหรือมีผู้ใดเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ที�ซื 3อหรือขายนั 3น หรือหลกัทรัพย์นั 3นมีลกัษณะระบุเฉพาะอย่างใด 
และเมื�อบริษัทฯ จะต้องรับหรือส่งมอบหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ซื 3อ ผู้ขายหรือลกูค้า ก็ให้ใช้หลกัทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกันและจํานวนเท่ากนัแทนกันได้ ลกูค้าตกลงว่า
ในการซื 3อหรือขายหลกัทรัพย์ตามคําสั�งของลกูค้า การซื 3อหรือขายดงักลา่วอาจเป็นการซื 3อหรือขายกบับริษัทฯ เองก็ได้ 
ลกูค้าตกลงวา่บริษัทฯไม่มีความผกูพนัที�จะต้องรับหรือดําเนินการตามคาํสั�งซื 3อหรือขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าเสมอไป โดยบริษัทฯไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตผุลให้ลกูค้า
ทราบ และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใดๆ แก่ลกูค้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถซื 3อหรือขายหลกัทรัพย์ตามคําสั�งของลกูค้าได้ไม่ว่าทั 3งหมดหรือบางสว่น    

X.X ในการซื 3อขายหลกัทรัพย์ บริษัทฯ ยินยอมให้ลูกค้าซื 3อขายหลกัทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสญัญานี 3ภายในวงเงินตามที�บริษัทฯกําหนด โดยลกูค้าตกลงให้เป็น
ดลุพินิจของบริษัทฯ ในการกําหนดหรือเปลี�ยนแปลงวงเงินซื 3อขายสาํหรับลกูค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้าทราบเป็นคราวๆไป 

X.^ ในกรณีที�บริษัทฯเห็นสมควร หรือมีกฎหมาย ประกาศหรือข้อบังคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
หน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวข้องกําหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์ต้องเรียกให้ลูกค้านําทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกันการซื 3อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า ลกูค้าตกลงนํา
ทรัพย์สนิมาวางเป็นหลกัประกนัเมื�อบริษัทฯ เรียกให้ลกูค้านําทรัพย์สนิมาวางเป็นหลกัประกนั ในจํานวนไม่น้อยกว่าอตัราและภายใต้เงื�อนไขที�บริษัทฯ กําหนด 
ทรัพย์สินที�เป็นหลกัประกันการซื 3อขายหลกัทรัพย์ที�ลกูค้าอาจนํามาวางไว้กบับริษัทฯ ตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลกัทรัพย์จดทะเบียนที�ชําระราคาแล้ว 
หรือทรัพย์สนิอื�นตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกําหนด  

X.a บริษัทฯ มีสทิธิปฏิเสธที�จะดําเนินการใดๆ ตามที�ได้รับมอบอํานาจหรือได้รับคาํสั�งจากลกูค้า โดยลกูค้าตกลงยินยอมที�จะไม่เรียกร้องค่าเสยีหายหรือค่าใช้จา่ยอย่าง
ใดๆ จากบริษัทฯ หากเข้าเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�งดงัต่อไปนี 3  

  ([) คําสั�งซื 3อขายซึ�งบริษัทฯเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
  (\) คําสั�งซื 3อซึ�งเกินกว่าวงเงินซื 3อขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า หรือคําสั�งขายซึ�งเกินกว่าหลกัทรัพย์ที�ลกูค้ามีอยู่ 
  (X) การดาํเนินการนั 3นอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
  (^) บริษัทฯ ไม่มีระบบปฏิบติังานหรือบคุลากรที�สามารถรองรับการดําเนินการนั 3นได้ด ีหรือการดําเนินการนั 3นจะทําให้บริษัทฯ  
   ต้องรับภาระเกินสมควร 
  (a) ลกูค้าไม่ปฏิบติัตามสญัญานี 3หรือข้อตกลงใดๆ ที�ทําขึ 3นกบับริษัทฯ หรือมีเหตอุื�นใดที�บริษัทฯ เห็นสมควร 
 

ข้อ L. การชําระราคาค่าซื 'อและการส่งมอบหลักทรัพย์ 
 

^.[ ในกรณีที�ลกูค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซื 3อหลกัทรัพย์ ลกูค้าตกลงยินยอมชําระราคาหลกัทรัพย์ที�สั�งให้บริษัทฯ ซื 3อคราวใดคราวหนึ�งหรือหลายคราวให้แก่บริษัทฯ  
รวมทั 3งค่าบําเหน็จภายในสามวนัทําการถดัจากวนัที�ซื 3อหลกัทรัพย์ หรือในวนัอื�นใดและด้วยวิธีใดที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ กําหนด โดยให้คํานวณยอดเงิน
ตามรายการซื 3อตามแบบที�บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยลกูค้าจะชําระราคาค่าซื 3อหลกัทรัพย์โดยวิธีการตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทฯ กําหนดและในกรณีลูกค้า
ชําระราคาค่าซื 3อหลกัทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลกูค้าชาํระราคาค่าซื 3อหลกัทรัพย์ในวนัที�ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเชค็จากลกูค้าได้แล้ว 

หากลูกค้าผิดนัดชําระราคาดงักล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ คิดดอกเบี 'ยตามอตัราที>กําหนดไว้ในข้อ k.L นับแต่วันครบกําหนดจนกว่าจะชาํระ
เสร็จสิ 'น นอกจากนี 'ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์รวมทั 'งสิทธิหรือทรัพย์สินอื>นใดของลูกค้าซึ>งอยู่ในความครอบครองหรืออาํนาจ 
สั> งการของบริษัทฯในวันเวลาที>บริษัทฯเห็นสมควรได้ โดยบริษัทฯ จะบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยลูกค้ายนิยอมชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี 'ย 
และค่าใช้จ่ายที>เกิดขึ 'นจากการซื 'อขาย การผิดนัด และการบังคับขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวนั'นให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทุกประการ 
หากเงนิได้จากการขายดังกล่าวไม่พอชําระหนี 'ดังกล่าวลูกค้ายนิยอมชําระส่วนที>ยังขาดอยู่จนครบถ้วน 
 

^.\ บริษัทฯ จะดําเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าภายในสี�วนัทําการถดัจากวนัที�ซื 3อหลกัทรัพย์ หรือในวนัอื�นใดที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ กําหนด 
ในกรณีที�บริษัทฯ โอนหลกัทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลกัทรัพย์ ที�ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จดัไว้ เพื�อการฝาก ถอน หรือโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า หรือบริษัทฯ ได้เก็บ
รักษาหลกัทรัพย์ที�ลกูค้ามอบหมายให้ซื 3อไว้กบับริษัทฯ นั 3น ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้สง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าตามวรรคก่อนแล้ว 
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ข้อ Q. การชําระราคาค่าขายและการส่งมอบหลักทรัพย์ 
 

a.[ ในกรณีที�ลกูค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ทําการขายหลกัทรัพย์ 
([) ภายใต้บงัคบัของวรรคสองและวรรคสาม ลกูค้ามีหน้าที�ต้องสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ภายใน [\.cc น. ของวนัทําการถดัจากวนัที�ขายหลกัทรัพย์ หรือใน 
วนัอื�นใดที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ กําหนด 
ในกรณีที�ลกูค้าโอนหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ที�ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จดัไว้เพื�อการฝาก ถอน หรือโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ บริษัทฯ หรือลกูค้าได้มีคําสั�งให้  
บริษัทฯ สง่มอบหลกัทรัพย์จากหลกัทรัพย์ที�ลกูค้ามีสทิธิขายที�เก็บรักษาไว้กบับริษัทฯ นั 3น ให้ถือว่าลกูค้าได้สง่มอบหลกัทรัพย์นั 3นให้แก่บริษัทฯ ตามความในวรรค 
ก่อนแล้ว  
ในกรณีที�ลกูค้ามีหลกัทรัพย์เก็บรักษาไว้กบับริษัทฯ(ซึ�งให้หมายความรวมถงึหลกัทรัพย์ของลกูค้าที�บริษัทฯนําไปฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วย) ลกูค้า 
ยินยอมให้บริษัทฯสามารถนําหลกัทรัพย์ที�เก็บรักษาไว้นั 3นมาสง่มอบได้ 
หากลกูค้าไม่สง่มอบหลกัทรัพย์ภายในกําหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทฯ มีสทิธิดําเนินการซื 3อหลกัทรัพย์ประเภทเดียวกนัเพื�อการสง่มอบตามราคาที�บริษัทฯ 
เห็นสมควร และลกูค้ายินยอมรับผิดในเงินทดรอง ค่าบําเหน็จและค่าเสยีหายที�เกิดขึ 3นกบับริษัทฯ จากการไม่สง่มอบหลกัทรัพย์ของตนทุกประการ 
(\) บริษัทฯ จะชําระราคาค่าขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า ในวนัทําการที�สามถดัจากวนัที�ขายหลกัทรัพย์ แต่หากลกูค้าซื 3อขายหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกนั บริษัทฯ อาจ 
หกักลบราคาค่าซื 3อกบัราคาค่าขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า (Net Settlement) และชําระราคาสทุธิให้แก่ลกูค้าในวนัทําการที�สามถดัจากวนัที�ซื 3อขายหลกัทรัพย์ หรือ 
ในวนัอื�นใดที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ กําหนดก็ได้ 
(X) บริษัทฯ จะชําระราคาค่าขายหลกัทรัพย์โดยผ่านระบบหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมติั (ATS) หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของลกูค้าที�วางเงินไว้กบั 
บริษัทลว่งหน้า (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบญัชีลกูค้า หรือบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที�บริษัทฯ เปิดไว้เพื�อลกูค้าหรือบัญชีที�บนัทกึ 
รายการให้ลกูค้ากู้ ยืมเงินเพื�อการซื 3อหลกัทรัพย์ที�ลกูค้ามีอยูก่บับริษัทฯ (บญัชีมาร์จิ 3น) หรือโดยวิธีการอื�นตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ กําหนด 

 

a.\ กรณีลูกค้าสั> งให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างชําระราคาค่าซื 'อหลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบําเหน็จ หรือเงินอื>นใดแก่บริษัทฯ ลูกค้ามี
หน้าที>ต้องชาํระราคาค่าซื 'อหลักทรัพย์ เงนิทดรอง ค่าบาํเหน็จ หรือเงนิอื>นๆ ที>ค้างชาํระให้แก่  บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน บริษัทฯ จงึจะชาํระราคาค่า
ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทั 'งนี ' ถอืเป็นดุลพนิิจโดยเดด็ขาดของบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯมีสิทธิหกักลบลบหนี 3ที�ลกูค้ายงัคงค้างชําระอยู่กบับริษัทฯกบัราคาค่าขายหลกัทรัพย์ที�บริษัทฯต้องชําระให้แก่ลกูค้าดงักล่าวในวรรคแรกนั 3นได้ 

 

ข้อ S. การซื 'อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ในกรณีที�ลกูค้าประสงค์จะใช้บริการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ลกูค้าตกลงดงัต่อไปนี 3 
 

g.[ ลกูค้าขอรับรองว่า ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข 
และประเพณีปฏิบัติในการซื 3อขายหลกัทรัพย์ ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักหกับญัชีและ
หน่วยงานกํากบัดแูลอื�นใดของรัฐกําหนดเป็นอยา่งดี 

g.\ ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี�ยวกับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 3น จากการซื 3อขายหลกัทรัพย์ รวมถึงการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผา่นอินเทอร์เน็ตเป็นอยา่งดี ทั 3งนี 3ไม่ว่าจะ
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของลกูค้า บริษัทหรือของตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอื�นใด การสญูหายของข้อมูลระหว่างการสื�อสาร 
หรือสง่ผ่านข้อมูล หรือการสง่หรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างลา่ช้า หรือไม่อาจรับหรือสง่ข้อมลูได้ ความขดัข้องทางเทคนิค หรือถกูลกัลอบนําข้อมลูไปใช้ หรือได้รับไวรัส
เข้าสู่ระบบของลกูค้า รวมถึงความเสยีหายใดๆ ที�เกิดจากเหตุสดุวิสยัหรือกรณีอื�นใดก็ตาม  โดยลกูค้ายอมรับว่าการที�บริษัทรับเป็นนายหน้าซื 3อขายหลกัทรัพย์โดย
ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกนัว่า บริษัทจะสามารถป้องกนัความเสี�ยงต่างๆ ดงักลา่วได้ ซึ�งหากลกูค้าได้รับความเสยีหายจากกรณี 
ดงักลา่ว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสยีหายดงักล่าว และลกูค้าจะไม่เรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากบริษัทฯทั 3งสิ 3น เว้นแต่ความเสยีหายดงักลา่วเกิดจากการ
กระทํา หรืองดเว้นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯหรือพนักงานของบริษัทฯ ทั 3งนี 3 หากกรณีดงักล่าวเกิดจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่อของลกูค้า และก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างใดๆ แก่บริษัทฯ ลกูค้าตกลงยินยอมชําระคา่เสยีหายให้แก่บริษัทฯ 

g.X ลกูค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที�จะกําหนดชุดคําสั�งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที�ใช้ในการให้บริการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านบริษัท 
และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี�ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดคําสั�งและระบบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตามที�บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช้ชุดคําสั�งอื�น
นอกจากชุดคําสั�งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ�งต่อเชื�อมกบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของลกูค้าที�ใช้ในการสั�งซื 3อขายหลกัทรัพย์ และลกูค้ามีหน้าที�ป้องกันไม่ให้บุคคลอื�น
ใดตอ่เชื�อมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของลกูค้าซึ�งทําให้บุคคลดงักล่าวสามารถบันทึกคําสั�งซื 3อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 
ได้ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสยีหายที�อาจเกิดขึ 3นจากการกระทําดงักลา่วไม่ว่ากรณีใดๆ 
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g.^ ลกูค้ามีสิทธิที�จะเรียกดูข้อมูลหรือทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย์จากการให้บริการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯได้ ก็ต่อเมื�อ ลกูค้า
ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ตามวนั และเวลาที�บริษัทฯ กําหนด โดยใช้ชื�อผู้ใช้บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่วนตวั (Pin) ที�บริษัทฯ กําหนด 
ซึ�งลูกค้ามีสิทธิเปลี�ยนแปลง Password และ Pin ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงผูกพันการใช้บริการตาม Password และ Pin ที�ลูกค้า
เปลี�ยนแปลงใหม่ตามเงื�อนไข และข้อกําหนดในสญัญาแต่งตั 3งนายหน้าเพื�อซื 3อขายหลกัทรัพย์นี 3ทกุประการ  

g.a ลกูค้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username Password และ Pin ของตนไว้เป็นความลบั และรวมตลอดถึงการดําเนินธุรกรรมใดๆ ที�กระทําผา่นทางระบบ
การซื 3อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีผู้ใดนํา Username Password และ Pin ของลกูค้าไปใช้ในการดูข้อมูล หรือ ส่งคําสั�งซื 3อหรือขายหลกัทรัพย์ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ลกูค้าตกลงที�จะรับผิดชอบสาํหรับการกระทําดงักลา่วเองทั 3งสิ 3น ทั 3งนี 3 หาก Password หรือ Pin ได้สญูหาย ถกูทําลาย หรือลกูค้าไม่อาจจดจาํ Password หรือ 
Pin ดงักล่าวได้ ลกูค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้บริษัทฯระงบัการใช้บริการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตทนัที หากลกูค้าไม่แจ้งแก่บริษัทฯ 
แล้ว ถ้าเกิดความเสยีหายใดๆ แก่ลกูค้า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสยีหายดงักลา่วใดๆทั 3งสิ 3น ลกูค้าตกลงที�จะรับผิดชอบสาํหรับการกระทําดงักลา่วเอง และ
หากบริษัทฯ ได้รับความเสยีหายจากการกระทํานั 3น ลกูค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ เพื�อความเสยีหายที�เกิดขึ 3นทั 3งสิ 3น 

g.g ลกูค้ารับทราบดีวา่ เนื�องจากระบบการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบริการเสริมที�บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าเท่านั 3น ดงันั 3น ในกรณีที�
เครื�องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื�อสารขดัข้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ รวมทั 3งเหตุสดุวิสยัทําให้การให้บริการดงักลา่วขดัข้องจน
ลกูค้าไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลกูค้าสามารถสง่คําซื 3อขาย ใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี�ยวกบัหลกัทรัพย์หรือทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย์ผา่นทาง
พนกังานของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอื�นที�เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาแต่งตั 3งตวัแทนนายหน้าเพื�อซื 3อขายหลกัทรัพย์แทนได้ 

g.� ลกูค้าทราบถึงข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี�ยวกบัการบนัทึกคําสั�งซื 3อขาย ที�มีลกัษณะไม่เหมาะสม เชน่ คําสั�งในลกัษณะลดัคิว และ ปิดบัง
คําสั�งของผู้อื�น คําสั�งในลกัษณะใส-่ถอน คําสั�ง ในลักษณะจบัคู่กนัเอง (Wash Sale) หรือ คําสั�งในลกัษณะชี 3นําราคา เป็นต้น และลกูค้ารับรองว่าจะไม่บนัทึกคํา
สั�งซื 3อขายที�มีลกัษณะไม่เหมาะสมตามที�กล่าว หากบริษัทฯ พบการสง่คําสั�งที�มีลกัษณะไม่เหมาะสมของลกูค้าหรือในบัญชีของลกูค้า ลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ 
ระงบัหรือยกเลกิ คาํสั�งดงักลา่ว รวมถึงการให้บริการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตหรือวิธีการอื�นใดตามที�บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลกูค้าจะไม่โต้แย้งหรือ
เรียกร้องสทิธิใดๆทั 3งสิ 3น 

g.� บริษัทฯมีสทิธิที�จะยืนยนัคําสั�งของลกูค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอื�นใดที�บริษัทฯเห็นสมควร 
g.� หากกรณีที�ลกูค้า ไม่ดําเนินการ หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดใดๆ ในสญัญานี 3 (รวมถึงกรณีที�ลกูค้าปฏิเสธที�จะยอมรับข้อเสนอที�ได้ขอแก้ไขข้อกําหนดโดยบริษัทฯ) 

หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซื 3อขายหลกัทรัพย์ รวมถึง การซื 3อขายหลกัทรัพย์ตามที�ตลาด
หลกัทรัพย์ หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงาน องค์กร หรือ ตลาดหลกัทรัพย์อื�นใด สาํนกัหกับญัชี หรือหน่วยงานที�
กํากับดูแลอื�นใดของรัฐ หรือของบริษัทฯ บริษัทฯมีสทิธิระงับไว้ชั�วคราวหรือบอกเลิกไม่ให้ลกูค้าเข้าใช้บริการการซื 3อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเ์มื�อใดก็ได้ โดยไม่จําต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 

g.[c ลกูค้าทราบดีว่า บรรดาข้อมูลหรือข่าวสารที�มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที�บริษัทฯได้รับมาในสภาพหรือใน
ลกัษณะเช่นนั 3น บริษัทฯจะไม่รับรองหรือรับประกันความถกูต้อง ความสมบูรณ์ ลาํดบั เวลา ราคาซื 3อขาย ความสามารถในการซื 3อขาย หรือความเหมาะสมเพื�อ
วตัถปุระสงค์ใดของข้อมลูหรือข่าวสาร บริษัทฯไม่ต้องรับผิดต่อลกูค้า หากเกิดความสญูเสยีหรือความเสยีหายที�เกิดจากการใช้ข้อมูลหรือข่าวสารดงักลา่ว 

g.[[ หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื 3อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื�อให้บริษัทฯ 
ดําเนินการยกเลกิการให้บริการ โดยลกูค้าจะบอกเลกิการใช้บริการได้ก็ต่อเมื�อลกูค้าไม่มีหนี 3สินใดๆ ค้างชําระกับบริษัท และในการบอกการเลิกใช้บริการดงักล่าว
ลกูค้าจะต้องบอกกลา่วเป็นหนงัสอืให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า [a วนั 

 

ข้อ l. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
 

�.[ ลกูค้าตกลงให้บริษัทฯ ทําหน้าที�ดแูลทรัพย์สนิของลกูค้า เพื�อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื�อการซื 3อขายหรือยมืหลกัทรัพย์ หรือเพื�อเป็นประกนัการซื 3อขาย
หรือยืมหลกัทรัพย์ หรือเพื�อประโยชน์อื�นใดภายใต้ขอบเขตที�กฎหมายกําหนด 

�.\ ลกูค้าทราบและเข้าใจดีว่า ในกรณีที�บริษัทฯได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลกูค้าไว้กบัธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื�นที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 3งขึ 3นหรือลงทนุใน
บตัรเงินฝากของธนาคารดงักล่าวที�มีอายคุงเหลือไม่เกิน [ ปี เงินฝากหรือเงินลงทุนดงักล่าวจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองเงินฝาก หรือองค์กรอื�นใดที�
มีหน้าที�ในการรับประกนัเงินฝาก แต่ในกรณีที�เงินของลกูค้าเก็บรักษาไว้ที�บริษัทฯ เงินดงักลา่วจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื�น
ใดที�มีหน้าที�ในการรับประกนัเงินฝาก 

�.X ลกูค้าทราบและตกลงวา่ การเบิกถอนทรัพย์สนิต้องทําเป็นหนงัสอืตามแบบฟอร์มที�บริษัทฯ กําหนดและต้องแจ้งมายงับริษัทฯ ล่วงหน้า  
�.^ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลกัทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดแูลทรัพย์สินของลกูค้าก็ได้ ทั 3งนี 3ตามอตัราที�

บริษัทฯ ประกาศกําหนด ณ ที�ทําการของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมในการดงักล่าวตามที�บริษัทฯ เห็นสมควรได้ด้วย ทั 3งนี 3จะ
ประกาศกําหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกนั 
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�.a บริษัทฯ จะจดัทําและจดัส่งรายงานแสดงทรัพย์สนิให้ลกูค้าอยา่งน้อยตามระยะเวลาที�กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
�.g ลกูค้าตกลงมอบอํานาจให้บริษัทฯ เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภยั ซึ�งหลกัทรัพย์ เงินสดและทรัพย์สินของลกูค้าที�เกี�ยวกบัสญัญานี 3 (“สนิทรัพย์”) สนิทรัพย์ดงักลา่วจะ

ถกูแยกไว้ในสมดุบญัชีของบริษัทฯ เพื�อบ่งชี 3ได้อย่างชดัแจ้งว่าเป็นสนิทรัพย์ของลกูค้า โดยการดําเนินการดงัต่อไปนี 3ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สนิแล้ว 
([)  สาํหรับทรัพย์สนิประเภทเงิน 
บริษัทฯ แยกเก็บรักษาไว้ที�ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื�นที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 3งขึ 3นหรือการลงทนุในบตัรเงินฝากของธนาคารดงักลา่วที�มีอายคุงเหลอืไม่เกิน  

 [ ปี หรือการลงทุนในลกัษณะอื�น ตามที�สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยระบอุย่างชดัเจนในบัญชีเงินฝากหรือ
 บตัรเงินฝาก หรือการลงทุนนั 3นว่าเป็นการดําเนินการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เพื�อประโยชน์ลกูค้า 

(\)  สาํหรับทรัพย์สนิประเภทหลกัทรัพย์ 
(ก)  บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบไุว้อย่างชดัเจนว่าหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นการฝากโดยบริษัทฯ  

 เพื�อประโยชน์ของลกูค้า หรือ 
(ข)  บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้และอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ และกระทําในลกัษณะที�สามารถชี 3เฉพาะได้ว่าใบหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นทรัพย์สนิ 

 ของลกูค้าโดยปราศจากเหตสุงสยั 
(X)  สาํหรับทรัพย์สนิอื�น  บริษัทฯ แยกไว้ในลกัษณะที�สามารถชี 3เฉพาะได้ว่าทรัพย์สนิอื�นนั 3นเป็นทรัพย์สนิของลกูค้าโดยปราศจากเหตสุงสยั 

�.� กรณีมีดอกผล ที�เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลกูค้าตามที�บริษัทฯ ตกลงไว้ ในกรณีที�ลกูค้ามีสทิธิที�จะได้รับดอกผลจากบริษัทฯ ลกูค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธินําดอก
ผลดังกล่าวมาหักชําระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญานี 3หรือหนี 3อื�นใดที�ลูกค้าต้องชําระแก่บริษัทฯ ทั 3งนี 3จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชําระ
ค่าธรรมเนียม หรือหนี 3ดงักลา่วจนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลกูค้าทราบก่อน อยา่งไรก็ตามหากนําดอกผลมาหกัชําระคา่ธรรมเนียม และหนี 3ดงักลา่วแล้วลกูค้า
ยงัคงมีหนี 3สนิค้างอยูก่บับริษัทฯ อีก ลกูค้าตกลงรับผิดชอบชําระหนี 3ที�ค้างอยู่นั 3นจนครบถ้วน 

�.� ลูกค้าตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ สามารถนําเงินจาํนวนที>ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที>มีความสัมพันธ์
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้ 

�.� กรณีทรัพย์สินของลกูค้าสญูหายหรือเสยีหายอนัเนื�องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที�ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลกูค้าอย่างเต็ม
จํานวน 

 

ข้อ k. ผลแห่งสัญญา 
 

�.[ กรณีบังคับขายตามข้อ L.G นั 'น ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามคําสั> งของลูกค้าเอง ในกรณีที>

บริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญานี 'นําหลักทรัพย์ของลูกค้าออกขายนั'น แม้จะปรากฏว่าบริษัทฯ ขายไปในราคาตํ>ากว่าราคาตลาดใน
ขณะนั'นก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์นั'นๆ ได้ปรับตัวสูงขึ 'นหลังการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จาก
บริษัทฯ 

�.\ หากกรณีที�ลกูค้าไม่โต้แย้งหรือคดัค้านเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี�ยวกบัข้อความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา � วนั นบัจากวนัที�ระบไุว้ในรายงาน ให้ถือว่าลกูค้าได้
สละสทิธิโต้แย้งใดๆ และยอมรับความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว 

�.X ในกรณีที�ลูกค้าผิดนัดชําระหนี 3ใดๆ ตามสัญญานี 3 หรือผิดสญัญาส่วนหนึ�งส่วนใด หรือลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถกูศาลสั�งให้ต้องถกูพิทักษ์ทรัพย์ หรือกรณีอื�นใดที�เมื�อบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื�อป้องกันผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ลกูค้าตกลงและยนิยอมให้บริษัทฯ ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือสิทธิอื�นใดของลกูค้า ซึ�งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ได้ทั 3งหมดหรือบางสว่นได้ 
ทนัที หรือซื 3อหลกัทรัพย์ทั 3งหมด หรือบางส่วนเพื�อชดใช้ให้บริษัทฯ แทนหลกัทรัพย์ ซึ�งลกูค้าได้สั�งให้บริษัทฯ ขายไปแล้ว แต่ลกูค้ายงัมิได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ทนัที
เช่นเดียวกนั อีกทั 3งไม่เป็นการตดัสทิธิของบริษัทฯ ที�จะปิดบญัชีของลกูค้าด้วย 

�.^ ลกูค้าตกลงยนิยอมเสียเบี 3ยปรับและดอกเบี 3ยในหนี 3ที�ค้างชําระตามสญัญานี 3ให้แก่บริษัทฯ ในอตัราดอกเบี 3ยสงูสดุตามประกาศของบริษัทฯ ที�ได้กําหนดไว้ ซึ�งอาจมี
การเปลี�ยนแปลงตามที�บริษัทฯ จะประกาศกําหนดเปลี�ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นบัแต่วนัที�ลกูค้าผิดนดัชาํระราคาจนกวา่ลกูค้าจะชาํระเสร็จสิ 3น 

�.a ในกรณีที>ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญานี 'ข้อหนึ>งข้อใด บริษัทฯ มีสิทธิที>จะกระทาํการใดๆ ตามที>บริษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือ
โดยการขายทอดตลาดหรือโดยซื 'อขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จําเป็นต้องแจ้งหรือโฆษณา 
หรือกระทาํการใดๆ ที>คล้ายคลึงกันก่อนทั 'งสิ 'น และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นําเงนิซึ>งได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื>นใดของ
ลูกค้ามาชําระหนี 'และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที>ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทั 'งในปัจจุบันและที>อาจมีขึ 'นในอนาคตไม่ว่าหนี 'นั'นจะถึงกาํหนดชําระคืนแก่บริษัทฯ
หรือไม่ก็ตาม และ บริษัทฯมีสิทธิหักกลบลบหนี'ทุกชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯจะเหน็สมควร และลูกค้ายนิยอมผูกพันที>จะชดใช้หนี 'ทุกชนิดที>
ยงัคงต้องชําระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน 
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สัญญาแต่งตั 'งนายหน้าเพื>อซื 'อขายหลักทรัพย์ 

�.g ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื�นที�ได้ประกาศบงัคบัไว้ 
และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ดงักล่าวในส่วนที�เกี�ยวกับหลกัทรัพย์ของลกูค้า เช่น  ฝาก ถอน โอน รับโอน จดแจ้งและเพิกถอนการจดแจ้งจํานํา
หลกัทรัพย์ออกหรือถอนใบหลกัทรัพย์เป็นต้น โดยลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ   ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัของหน่วยงาน
ดงักลา่วข้างต้นทุกประการ เช่น  ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื�อ ที�อยูแ่ละรายละเอียดอื�นๆ เกี�ยวกบัตวัของลกูค้าให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ทราบ เป็นต้น 
ในกรณีที�บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเบิกถอนหลกัทรัพย์ของลกูค้าซึ�งฝากอยู่ที�ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็นใบหลกัทรัพย์หรือเบิกในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็นชื�อลกูค้าหรือเป็นชื�อบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้เพื�อลกูค้าก็
ได้ เชน่กนั โดยให้ถือว่าสญัญานี 3เป็นหนงัสือมอบอํานาจให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้องได้จนเสร็จสิ 3น 

�.� ลกูค้าตกลงที�จะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดําเนินการอื�นใดต่อบริษัทฯ ในความเสยีหายใดๆ ที�ลกูค้าได้รับอนัเนื�องมาจากการกระทํา การงดเว้นกระทําการ หรือ
ความผิดของตลาดหลกัทรัพย์หรือบุคคลอื�นใดอนันอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ เช่น ความเสยีหายอนัเกิดจากการที�ลกูค้าได้รับใบหลกัทรัพย์ลา่ช้า เป็นต้น  

�.� สัญญานี 'มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ>ง คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญานี 'ได้โดยการบอกกล่าวเป็น
หนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ>งล่วงหน้าอย่างน้อย GQ วัน ทั 'งนี ' การบอกเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที>ของคู่สัญญาทั 'งสองฝ่ายซึ>งได้
มีขึ 'นก่อนการเลิกสัญญาจะมีผล 

�.� การเพิกเฉยหรือความลา่ช้าของบริษัทฯ ในการบังคบัใช้สทิธิใดๆ ตามสญัญานี 3 หรือการใช้สิทธิเพียงครั 3งเดยีวหรือเพียงบางสว่น ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือตดั
สทิธิของบริษัทฯ ที�จะบังคบัใช้สทิธิใดๆ ตามสญัญานี 3 และในกรณีที�บริษัทฯ ได้ผอ่นผนัการปฏิบติัตามสญัญาของลกูค้าใดๆ ตามสญัญานี 3 หรืองดเว้นการใช้สิทธิ
บอกเลิกสญัญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผนัหรือการงดเว้นดงักลา่วเป็นการผ่อนผนัหรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั 3น    

�.[c นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที�บริษัทฯ มีต่อลกูค้าตามสญัญานี 3 บริษัทฯ ก็มีสทิธิที�จะเรียกให้ลกูค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที�บริษัทฯ อาจ
ได้รับอนัเนื�องมาจากหรือเกี�ยวกับสญัญานี 3 หรือเกี�ยวกบัการกระทําหรืองดเว้นกระทําการของลกูค้าหรือตวัแทนของลกูค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที�บริษัทฯ อาจได้รับอนัเนื�องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบคุคลอื�นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดเกี�ยวกบัสญัญานี 3 ซึ�งมิได้เกิดขึ 3นจากการกระทํา  
งดเว้นกระทําการหรือความผิดของบริษัทฯ แต่ประการใด 

 

ข้อ p. การยอมรับความเสี>ยง 
 

�.[ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การซื 'อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือในศูนย์ซื 'อขายหลักทรัพย์อื>นนั'น มีความเสี>ยงเนื>องจากมูลค่าและ

ผลตอบแทนจากการซื 'อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึ 'นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที>ลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์ 
หรือภาวะการลงทุนโดยทั>วไปซึ>งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที>ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั 'น ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงนิลงทุนและผลประโยชน์
คืนเท่ากับจํานวนเงินที>ได้ลงทุนไปทั 3งนี 3ลูกค้าเข้าใจดีว่าสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบสําคญัแสดงสิทธิประเภทอื�นที�มีวนัหมดอายุ ลูกค้าจะไม่
สามารถซื 3อขายได้หลงัวนัหมดอายนุั 3น อนึ�ง ลกูค้าเข้าใจและยอมรับวา่ สญัญาข้อนี 3ไม่อาจกลา่วถึงความเสี�ยงในการซื 3อขายหลกัทรัพย์ได้ทั 3งหมด ดงันั 3น ลกูค้าอาจ
มีความเสี�ยงประการอื�นซึ�งมิได้กล่าวไว้ในสญัญาข้อนี 3 และการที�บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซื 3อขายหลกัทรัพย์ก็มิได้เป็นสิ�งที�รับประกนัวา่ บริษัทฯ จะสามารถป้องกัน
ความเสี�ยงต่างๆ ที�เกิดขึ 3นได้ทั 3งหมด ดงันั 3น ลกูค้าจะใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการตดัสินใจซื 3อขายหลกัทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้องกบัระดบัผลตอบแทนและความ
เสี�ยงที�ลกูค้ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบต่อความเสยีหายที�เกิดจากความเสี�ยงต่างๆ ด้วยตนเองทั 3งสิ 3น 

�.\ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสญูเสียหรือความเสยีหายที�ลกูค้าได้รับในทุกกรณี หากความสญูเสยีหรือความเสยีหายดงักล่าวมีเหตุจากอคัคีภัย พาย ุเหตุ
สดุวิสยั การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคมุโดยอํานาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี�ยวกบัระบบเครือข่ายการสื�อสาร หรือความลา่ช้าอนั
เกิดจากเครือข่ายการสื�อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื�อสารของบริษัทฯ การตั 3งข้อจํากัดหรือข้อห้ามทั 3งในประเทศและต่างประเทศกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดบั หรือเหตุประการอื�นใดที�ส่งผล หรือที�น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาด
หลกัทรัพย์) หรือตลาดอื�น หรือเหตปุระการอื�นที�มีผลต่อการดําเนินการของบริษัทฯ 

�.X ในกรณีที�ลกูค้ามีความประสงค์จะชําระ หรือสง่มอบเงินตามบันทกึข้อตกลงฉบบันี 3 เป็นเงินสกุลตา่งประเทศ ลกูค้าตกลงให้ใช้อตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ
เทียบกับเงินบาทที�ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ขายแก่บคุคลทั�วไปในวนัที�บริษัทฯ แลกเปลี�ยนเงินดงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และยอมรับความเสี�ยง
ใดๆ ต่อความสญูเสยี หรือความเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเป็นผลมาจากการแลกเปลี�ยนเงินสกุลหนึ�งไปเป็นเงินในอีกสกลุหนึ�งที�อาจเกิดขึ 3นในบญัชีของลกูค้า 

 

ข้อ Ge. ข้อตกลงอื>นๆ 
 

[c.[ บรรดาหนงัสอืติดต่อ คําบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสอือื�นใดที�จะสง่ให้แก่ลกูค้า ไม่ว่าจะสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือ
ให้คนของบริษัทฯ นําไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นําส่งไปยงัที�อยู่ซึ�งลกูค้าได้ให้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บริษัทฯ หรือที�อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสาํนกัทําการงาน
ของลกูค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ไปยงัหมายเลขโทรสารหรือเลขที�อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที�
ลกูค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทั 3งนี 3โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าสง่ให้แก่ลกูค้าไม่ได้เพราะที�อยู่ของลูกค้านั 3น
เปลี�ยนแปลงหรือรื 3อถอนไปโดยลกูค้าไม่ได้แจ้งการเปลี�ยนแปลงหรือรื 3อถอนนั 3นให้บริษัทฯทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที�อยูไ่ม่พบก็ดี ให้ถือ
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ว่าลกูค้าได้รับและทราบหนงัสือติดต่อ คําบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนงัสอือื�นใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้วในวนัที�พนักงานไปรษณีย์หรือคนของบริษัทฯได้
ไปสง่ ณ ภูมิลําเนานั 3น หรือในวนัที�สง่โทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ได้   อนึ�ง การแจ้งหรือบอกกลา่วใดๆ ซึ�งตามสญัญานี 3มิได้บังคบัให้ทําเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หากบริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งหรือบอกกลา่วแก่ลกูค้าด้วยวาจา หรือโดยทางโทรศพัท์หรือวิธีการอื�นใดแล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าว
โดยชอบและลกูค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว 

[c.\  ลกูค้ายอมรับว่า ลกูค้าเข้าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคบัของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและทําหน้าที�ควบคมุดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือของบริษัทฯ โดยลกูค้าจะถือปฏิบตัติามโดยเคร่งครัด รวมทั 3งกรณีที�มีการ
เปลี�ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ�มเตมิกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัดงักล่าวภายหลงัการทําสญัญานี 3 ลกูค้าก็ยอมรับ เข้าใจและรับทราบถึงการเปลี�ยนแปลง
ดงักลา่วด้วย 

[c.X ลกูค้าจะโอนสทิธิหรือภาระผกูพนัในสญัญาฉบบันี 3 ให้แก่บคุคลอื�นมิได้ 
[c.^ บริษัทฯ อาจโอนสทิธิ ภาระผกูพนั หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสญัญาฉบบันี 3 ให้แก่บคุคลใดได้ โดยไม่ต้องได้รับความยนิยอมจากลกูค้าก่อน 
[c.a คู่สญัญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบัญชีซื 3อขายหลกัทรัพย์และในเอกสารหรือสญัญาอื�นที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้าย

สญัญานี 3ให้ถือเป็นส่วนหนึ�งของสญัญา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในสญัญานี 3 ในกรณีที�มีข้อความใดขดัหรือแย้งกบัข้อความในสญัญานี 3ให้ใช้สญัญานี 3
บงัคบั และกรณีที�ข้อความในเอกสารที�ให้ถือเป็นสว่นหนึ�งของสญัญาขดัหรือแย้งกันเอง ลกูค้าจะต้องปฏิบติัตามคําวินิจฉัยของบริษัทฯ ลกูค้าตกลงยินยอมให้เป็น
ดลุพินิจของบริษัทในการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดในสญัญานี 3ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งคําบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลกูค้าอยา่งน้อย � วนัก่อนวนัที�การ
แก้ไขเพิ�มเติมจะมีผลใช้บงัคบั ทั 3งนี 3 การแก้ไขเพิ�มเติมที�บริษัทได้แจ้งไปยงัลกูค้านั 3นให้ถือว่าลกูค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าว หากลกูค้าไม่มีหนงัสือ
โต้แย้งคดัค้านการแก้ไขเพิ�มเติมดงักลา่วมายงับริษัทก่อนวนัที�การแก้ไขเพิ�มเติมนั 3นจะมีผลใช้บงัคบั  

[c.g ในกรณีที�ข้อตกลงแห่งสญัญานี 3 ข้อใดข้อหนึ�งขดัต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศข้อบงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื�นใด คู่สญัญา ทั 3งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที�ไม่ขดัต่อกฎหมายยงัคงมีผลสมบูรณ์ใช้บงัคบัได้ตอ่ไป 

[c.� ในกรณีที�ลกูค้าต้องการสญัญาคู่ฉบบัลกูค้าสามารถแจ้งให้กบับริษัทฯ ทราบ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจดัสง่ให้ลกูค้าภายในระยะเวลาอนัสมควร 
[c.� สญัญาฉบบันี 3ให้อยู่ภายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 
 
 คู่สญัญาตกลงว่า ในกรณีที�มีข้อพิพาทตามสญัญาฉบบันี 3 ศาลที�มีอํานาจพิจารณาคดี คือศาลที�มีเขตอํานาจในประเทศไทย ทั 3งนี 3 บริษัทฯ มีสทิธิที�จะดําเนินคดีกบั 
ลกูค้าต่อศาลอื�นใดที�มีเขตอาํนาจเหนือลกูค้าและทรัพย์สินของลกูค้า 
 

 อยา่งไรก็ตาม หากลกูค้ามีข้อพิพาทระหว่างตวัแทนนายหน้าซื 3อขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าสามารถร้องเรียนกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อเข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพิพาท 
โดยวิธีอนุญาโตตลุาการได้ ซึ�งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสทิธิของผู้ลงทนุในตลาดทนุ 
 

 ลกูค้าเข้าใจข้อความในสญัญานี 3โดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื�อไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี ' 

1. ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและได้รับการชี 3แจงจากทางเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ แล้ว 
2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อมลูรายละเอยีดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
3. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจรับทราบถึงกฏหมาย กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนประกาศหรือข้อบังคบัของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท สํานักหักบัญชี(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด 
หน่วยงานของรัฐ หรือของบริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องดแีล้ว 

4. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบติัตามกฏระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด และในการนี 3 ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้บริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้า
กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดอนพุนัธ์ สาํนกัหกับญัชีฯและหน่วยงานอื�นที�มีอํานาจตามกฎหมาย 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที�กรอกใน Application เป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ายนิยอมในข้อตกลงตามเอกสารสญัญาแต่งตั 3งนายหน้าเพื�อซื 3อขายหลกัทรัพย์ 
 

ลูกค้า 
 

ลงชื�อ� .........................................................  
( ...................................................................... ) 

วนัที�………. /…….…. /….……. 

เจ้าหน้าที>ผู้เปิดบัญชี 
 

ลงชื�อ ............................................................  
( ..................................................................... ) 

วนัที�………. /….……. /….……. 
 

ผู้มีอาํนาจลงนาม 
 

ลงชื�อ ..........................................................  
บริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทยจาํกดั (มหาชน) 

วนัที�………. /…….…. /……….. 
 

 

การให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูล 

โดยหนงัสอืฉบบันี 3ข้าพเจ้ายนิดีให้ บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ให้แก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ ที�ได้รับมอบหมาย*
เพื�อการพิจารณาและเสนอผลติภณัฑ์บริการและข้อเสนอพิเศษอื�นให้แก่ข้าพเจ้า และ/หรือ เพื�อการอื�นได้ 

 

 
ลงนาม�............ ........................................................................ ลายมือชื�อ 

(............ ......................................................................... ) 
ผู้ให้ความยินยอม 

หมายเหตุ  
* กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย ผู้ ที�ได้รับมอบหมาย หมายถึง 
([) บริษัท ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (\) บริษัท ลสีซิ�งกสกิรไทย จํากัด (X) บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จํากดั (^) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
กสกิรไทย จํากัด (a)บริษัท ศูนย์วิจยักสกิรไทย จํากัด (g) บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จํากดั (�) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)(�)บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จํากดั (มหาชน) (�) บริษัท โพรเกรส มลัติ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั (1c) บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทยที�จะมีขึ 3นในอนาคต 



 

 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person 
ส าหรบัลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
for Individual Customer 

เลขท่ีบญัชี/Account No. 

 

 ผูข้อเปิดบญัชี (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกลุ          สญัชาติ 
 Applicant Name (Title/Name/Surname)                      Nationality (ies) 
                                                                                                                                                                                                                                                            โปรดระบทุุกสญัชาติท่ีท่านถือ/ Please specify all nationalities that you hold 
 
 บตัรประชาชนเลขท่ี          หนังสือเดินทาง เลขท่ี 
 ID Card No.                                 Passport No. 
 
 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่านPlease check the appropriate boxes corresponding to your status 
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และส้ินสุดค าถาม 
If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-9 and no further question is required. 
1.ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?                                  ใช่/Yes          ไม่ใช่/No 
2.ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกู ต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรือไม่           ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 
Are you aholder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
3.ท่านเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกาและมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีให้กบัสหรฐัอเมริกาใช่หรือไม่                                 ใช่/Yes           ไม่ใช่/No  
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?       
 
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พร้อมแนบเอกสารสละสญัชาติอเมริกนั และส้ินสุดค าถาม 
If you check ‘Yes’, please complete Form W-8BENwith a copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States and no further question is required. 
4.ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว                   ใช่/Yes                    ไม่ใช่/No 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. Citizenship? 
 
 
1. ท่านยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ หากท่านมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์นี้ หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ กลุ่มธุรกจิ ทางการเงนิ

ธนาคารกสกิรไทยมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, KASIKORNBANK FINANCIAL 

CONGLOMERATEshall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL 

CONGLOMERATEmay deem appropriate. 
3. ท่านตกลงทีจ่ะแจง้ใหก้ลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยทราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่กลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยภายใน 30 วนัหลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลู

ของท่านทีร่ะบุในแบบฟอรม์นี้ไม่ถกูตอ้ง 
You agree to notify and provide relevant documents to KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEwithin 30 days after any change in circumstances that causes the information provided 
in this form to be incorrect.  

4. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีทีท่่าน ไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าส่งขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เกีย่วกบัสถานะของท่าน กลุ่มธุรกจิ ทางการเงนิธนาคาร
กสกิรไทยมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนตามทีก่ลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยเหน็สมควร 

 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle KASIKORNBANK 

FINANCIAL CONGLOMERATE to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL 

CONGLOMERATEmay deem appropriate. 
 
 

ท่านตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่ม่อาจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
You hereby irrevocably authorize KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEto:  

1. เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของท่านใหแ้ก่บรษิทัภายในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ 
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึ ชือ่ลกูคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัชี  สถานะตามหลกัเกณฑเ์รื่อง FATCA(คอื 
เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้ -ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัช ีจ านวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ 
และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียู่กบักลุ่มธุรกจิ ทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิทีอ่าจถกูรอ้งขอโดยบรษิทัภายในกลุ่ม
ธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to the companies underKASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal 
Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the 
payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with KASIKORNBANK FINANCIAL 

CONGLOMERATE, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the 
companies under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองท่าน และ/หรอื เงนิไดท้ีท่่านไดร้บัหรอืผา่นจากกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ /หรอืต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ 
IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต่์าง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว 
withhold from your account and/or the income derived from or though KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE in the amount as required by the domestic and/or foreign tax 
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEand such tax authorities.  

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั ( U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยหรอืไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูไดก้ลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามที่
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยเหน็สมควร 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported toKASIKORNBANK FINANCIAL 
CONGLOMERATE, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEshall be entitled to terminate, at its sole discretion, 
the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEmay deem appropriate. 
หมายเหตุเพือ่วตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี้ “กลุม่ธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย” ใหห้มายความรวมถงึ บรษิทัทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย FATCA ประกอบดว้ย (1) บมจ.ธนาคารกสกิรไทย (2) บลจ.กสกิรไทย (3) บล.
กสกิรไทย (4) บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ และบรษิทัอืน่ๆทีจ่ะเขา้รว่มเป็นหนึง่ในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทยในอนาคต  
Remark:For this purpose, ”KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE” shall include any companies subject to FATCA which consist of (1) KASIKORNBANK PCL (2) KASIKORN ASSET MANAGEMENT 
CO.,LTD (3) KASIKORN SECURITIES PCL (4) Muang Thai Life Assurance PCL and other company which is to be established under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE in the future. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ /ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อ
เป็นหลกัฐานแห่งการนี้ จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and 
termination of banking/business relationship. 
 
ลายมือช่ือผูข้อเปิดบญัชี        วนัท่ี 
Signature of Applicant        Date 

สถานะของลูกค้าStatus of Customer ส่วนท่ี 1 Part 1 

การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชีAuthorization for information disclosure and account withholding 

ส่วนท่ี 2 Part 2 

ส่วนท่ี 3 Part 3 
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หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก 

      วนัที� ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร .............................................. 
สาขา................................................................ 
ขา้พเจา้ ........................................................................  เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท � ออมทรพัย ์� กระแสรายวนั 

ชื�อบญัชี .................................................................................. บญัชีเลขที� ���−�−�����−� 
สถานที�ติดต่อ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตาํบล/แขวง..................................
อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์....................... โทร........................................... 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC และสื�อ
บนัทึกขอ้มลู (MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใด
ที�ไดร้บัแต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีบริษัท 

 ในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินที�บริษัทแจง้แก่ทางธนาคารนัCนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกับญัชีเงินฝากของขา้พเจา้
ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA) หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ ตกลงที�จะ
ดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ขา้พเจา้ขอสละสิทธิQในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคาร
ชดใชเ้งินที�ธนาคารไดห้ักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล 
(MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัCนเท่านัCน และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้
ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัCนไดจ้ากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 

 ในกรณีที�เอกสารหลกัฐานเลขที�บญัชีเงินฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้
ตกลงใหห้นังสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากฉบบันีC  คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ 

 การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัที�ทาํหนังสือนีC  และใหม้ผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิก
ถอน (แจง้ยกเลิก) โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบริษัทรบัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื�อ.............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร 

สาํหรบับริษัท สาํหรบัธนาคาร 

COMPANY CODE ������� 
 

รบัรองว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลกูคา้ของบริษัท 
 
ลงชื�อ ...................................................................................... 
       (.....................................................................................) 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
วนัที� ......................................... 

� ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชี 

� ธนาคารไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจาก 

             � บญัชีปิดแลว้ � ลายมือชื�อไม่ถูกตอ้ง 

             � เลขที�บญัชีไม่ถูกตอ้ง � อื�นๆ....................... 
ลงชื�อ ........................................................................................ 
       (.....................................................................................) 

ลายมือชื�อผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
วนัที� ......................................... 

 
สาํหรบัธนาคารสาขาเจา้ของบญัช ี



Version: FEB2018 

 

หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก 

      วนัที� ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร .............................................. 
สาขา................................................................ 
ขา้พเจา้ ........................................................................  เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท � ออมทรพัย ์� กระแสรายวนั 
ชื�อบญัชี .................................................................................. บญัชีเลขที� ���−�−�����−� 
สถานที�ติดต่อ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตาํบล/แขวง.................................
อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์....................... โทร........................................... 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC และสื�อ
บนัทึกขอ้มลู (MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใด
ที�ไดร้บัแต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีบริษัท 

 ในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินที�บริษัทแจง้แก่ทางธนาคารนัCนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกับญัชีเงินฝากของขา้พเจา้
ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA) หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ ตกลงที�จะ
ดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ขา้พเจา้ขอสละสิทธิQในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคาร
ชดใชเ้งินที�ธนาคารไดห้ักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล 
(MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัCนเท่านัCน และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้
ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัCนไดจ้ากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 

 ในกรณีที�เอกสารหลกัฐานเลขที�บญัชีเงินฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้
ตกลงใหห้นังสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากฉบบันีC  คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ 

 การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัที�ทาํหนังสือนีC  และใหม้ผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิก
ถอน (แจง้ยกเลิก) โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบริษัทรบัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื�อ.............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร 

สาํหรบับริษัท สาํหรบัธนาคาร 

COMPANY CODE ������� 
 

รบัรองว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลกูคา้ของบริษัท 
 
ลงชื�อ ...................................................................................... 
       (.....................................................................................) 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
วนัที� ......................................... 

� ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชี 

� ธนาคารไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจาก 

             � บญัชีปิดแลว้ � ลายมือชื�อไม่ถูกตอ้ง 

             � เลขที�บญัชีไม่ถูกตอ้ง � อื�นๆ....................... 
ลงชื�อ ........................................................................................ 
       (.....................................................................................) 

ลายมือชื�อผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
วนัที� ......................................... 

สาํหรบัธนาคารสาํนักงานใหญ่ 



Version: FEB2018 

 

หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก 

      วนัที� ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร .............................................. 
สาขา................................................................ 
ขา้พเจา้ ........................................................................  เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท � ออมทรพัย ์� กระแสรายวนั 

ชื�อบญัชี .................................................................................. บญัชีเลขที� ���−�−�����−� 
สถานที�ติดต่อ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตาํบล/แขวง.................................
อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์....................... โทร........................................... 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC และสื�อ
บนัทึกขอ้มลู (MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใด
ที�ไดร้บัแต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีบริษัท 

 ในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินที�บริษัทแจง้แก่ทางธนาคารนัCนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกับญัชีเงินฝากของขา้พเจา้
ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA) หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ ตกลงที�จะ
ดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ขา้พเจา้ขอสละสิทธิQในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคาร
ชดใชเ้งินที�ธนาคารไดห้ักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล 
(MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัCนเท่านัCน และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้
ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัCนไดจ้ากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 

 ในกรณีที�เอกสารหลกัฐานเลขที�บญัชีเงินฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้
ตกลงใหห้นังสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากฉบบันีC  คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ 

 การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัที�ทาํหนังสือนีC  และใหม้ผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิก
ถอน (แจง้ยกเลิก) โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบริษัทรบัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื�อ.............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร 

สาํหรบับริษัท สาํหรบัธนาคาร 

COMPANY CODE ������� 
 

รบัรองว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลกูคา้ของบริษัท 
 
ลงชื�อ ...................................................................................... 
       (.....................................................................................) 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
วนัที� ......................................... 

� ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชี 

� ธนาคารไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจาก 

             � บญัชีปิดแลว้ � ลายมือชื�อไม่ถูกตอ้ง 

             � เลขที�บญัชีไม่ถูกตอ้ง � อื�นๆ....................... 
ลงชื�อ ........................................................................................ 
       (.....................................................................................) 

ลายมือชื�อผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
วนัที� ......................................... 

สาํหรบับริษัท 




