ข้ อมูลลูกค้ า
วันที …………. /……….…. /…….………

เลขทีบัญชี.....................................................

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะเปิ ดบัญชีและให้ ข้อมูลของข้ าพเจ้ า ดังต่อไปนี 3

ประเภทบัญชี (Type of Account)
หลักทรั พย์ (Equity)
ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)

Cash Account

ช่ องทางการซือ' ขาย (Trading Channel)
ผ่ านผู้จัดการเงินทุนบุคคล (Equity Wealth Manager)

Cash Balance

Credit Balance

ผ่ านอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading)

1. ข้ อมูลส่ วนตัว และช่ องทางการติดต่ อ
นาย
นาง
นางสาว
อื<นๆ .......................................................................................
เพศ ชาย หญิง
ชือ - สกุล (ไทย)...................................................................................................................................
ชือ - สกุล (อังกฤษ)..............................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด(พ.ศ.)
/
/
สัญชาติ(โปรดระบุทกุ สัญชาติทีท่านถือ)..................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรข้ าราชการ
บัตรรั ฐวิสาหกิจ
หนังสือเดินทาง
เลขทีบัตร.......................................................................... วันทีหมดอายุบตั ร (พ.ศ.)
/
/

บัตรอื<น ...................................................

ช่ องทางการติดต่ อ1
โทรศัพท์บ้าน(โปรดระบุ).............................................. มือถือ.................................................................................
อีเมล............................................................................โทรสาร..............................................................................
ระดับการศึกษา

ตํากว่าระดับปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

สูงกว่าปริ ญญาตรี

อืนๆ ................................................................

อาชีพ
เจ้ าของกิจการ/ อาชีพอิสระ / ค้ าขาย(โปรดเลือกประเภทธุรกิจ)
๐ ธุรกิ จค้าอัญมณีเพชรพลอยทองคําหรื อเครื องประดับทีทําด้วยอัญมณีเพชรพลอยทองคํา
๐ ธุรกิ จสถานบริ การเพือการบันเทิ ง
๐ บริ การโอนและรับโอนเงินทัง+ ในและข้ามประเทศซึงมิ ใช่สถาบันการเงิน
๐ ธุรกิ จคาสิโน / บ่อนการพนัน
๐ รับแลกเปลี ยนเงิ นตรา ซึงมิ ใช่สถาบันการเงิ น
๐ ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
๐ นายหน้าจัดหางาน(รับคนจากต่างประเทศ / ส่งคนไปต่างประเทศ)
๐ ธุรกิ จนําเทียว /บริ ษัททัวร์
๐ ค้าขายของมือสองค้าหรื อรับซือ+ ของเก่า
๐ ธุรกิ จอืนๆ(โปรดระบุ).............................................
พนักงานบริษัท/ ลูกจ้ าง
พนักงานรั ฐวิสาหกิจ
ข้ าราชการ
แพทย์ / พยาบาล
อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัย
ทหาร / ตํารวจ
นักเรียน / นักศึกษา
อัยการ / ผู้พิพากษา
<
อาชีพอืนๆ(โปรดระบุ) ................................................................................ ประเภทธุรกิจ ...................................................................................
ชื>อสถานที>ทาํ งาน/สถานศึกษา............................................................................ ตําแหน่ ง.............................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน ........................................................โทรสาร...............................................................................
บุคคลที>สามารถติดต่ อได้ กรณีฉุกเฉิน
ชือ – สกุล............................................................................................................................... ความสัมพันธ์.................................................................
โทรศัพท์(ไม่ใช่เบอร์ เดียวกับลูกค้ า) ...........................................

1

เบอร์ โทรศัพท์มือถื อ และอีเมลจะเป็ นช่องทางในการติ ดต่อ และรับบริ การต่างๆ จากบริ ษัทฯ
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ข้ อมูลลูกค้ า
ข้ อมูลที>อยู่

รายละเอียดที>อยู่
เลขที............................ หมูท่ ี............. อาคาร/หมูบ่ ้ าน.......................................................
ซอย....................................................ถนน......................................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................
โดยที>อยู่ตรงกับบัตรประชาชน
โดยที>อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน

G.) ที>อยู่ทะเบียนบ้ าน

I.) ที>อยู่ปัจจุบัน

ตามทีอ< ยู่ทะเบียนบ้ าน ที<อยู่อื<น(โปรดระบุ)
เลขที............................ หมูท่ ี............. อาคาร/หมูบ่ ้ าน.......................................................
ซอย....................................................ถนน......................................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................ประเทศ........................................

K.) สถานที>ทาํ งาน

ตามทีอ< ยู่ทะเบียนบ้ าน ตามทีอ< ยู่ปัจจุบัน ทีอ< ยู่อื<น(โปรดระบุ)
เลขที............................ หมูท่ ี............. อาคาร/หมูบ่ ้ าน.......................................................
ซอย....................................................ถนน......................................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................ประเทศ........................................

L.) ที>อยู่สําหรับส่ งเอกสารทางไปรษณีย์

ตามทีอ< ยู่ทะเบียนบ้ าน
ทีอ< ยู่ปัจจุบัน สถานทีท< ํางาน ทีอ< ยู่อื<น(โปรดระบุ)
เลขที............................ หมูท่ ี............. อาคาร/หมูบ่ ้ าน.......................................................
ซอย....................................................ถนน......................................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................ประเทศ........................................

2. ข้ อมูลการลงทุน
วัตถุประสงค์ การลงทุน
ระดับความเข้ าใจในการลงทุน
หลักทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์

เพือลงทุนระยะยาว
ดีมาก
ดีมาก

เพือเก็งกําไร/ลงทุนระยะสัน3
ดี
ดี

ปานกลาง
ปานกลาง

เพือป้องกันความเสียง

น้ อย
น้ อย

3. ข้ อมูลทางการเงิน
รายได้ ประจํ า ต่ อ เดื อ น …............................ บาท รายได้ อื นๆ ต่ อ เดื อ น ….…….……............บาท แหล่ง ที มาของรายได้ . ......................................
แหล่งทีมาของรายได้ มาจากประเทศ (โปรดระบุแหล่งทีมารายได้ ทกุ ประเทศทีท่านได้ รับ) .......................................................................................................

L. สถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส
โสด สมรส หม้ าย
หย่าร้ าง กรณีสมรสโปรดระบุ ชือ - สกุลของคู่สมรส ......................................................................
สถานทีทํางาน.........................................................................ตําแหน่ง.................................................... ประเภทธุรกิจ....................................................
โทรศัพท์........................................... รายได้ ประจําต่อเดือนของคู่สมรส ……….................……. บาท แหล่งทีมาของรายได้ ..................................................
แหล่งทีมาของรายได้ มาจากประเทศ (โปรดระบุแหล่งทีมารายได้ ทกุ ประเทศทีท่านได้ รับ) .......................................................................................................
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ข้ อมูลลูกค้ า
Q. บริการอื>นๆ บนบัญชี
สมัครบริ การซื 3อขายออนไลน์ (K-Cyber Trade)
สมัครบริ การ e-Dividend โดยโอนเข้าบัญชี(พร้ อมแนบสําเนาหน้ าสมุดบัญชี)
๐ บัญชีเดียวกับทีทําธุรกรรม ATS/ODD
๐ บัญชีอืนๆ(โปรดระบุ)
ธนาคาร....................................................................สาขา.........................................................................................เลขทีบัญชี..................................................................................

S. แบบแสดงตนทั>วไป
ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นเจ้ าของบัญชี และเป็ นผู้รับประโยชน์ทีแท้ จริ ง2จากการซื 3อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี 3 ใช่
ไม่ ใช่ (โปรดระบุ)
ชือ– สกุล..................................................................................................................................... ความสัมพันธ์................................................................................
การดํารงตําแหน่งหรื อมีความเกียวข้ องทางการเมือง3ของข้ าพเจ้ า

ไม่ มี

มี โปรดระบุตาํ แหน่ ง..............................

ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ร่วมงานใกล้ ชิดกับผู้ทีดํารงตําแหน่งหรื อมีความเกียวข้ องทางการเมือง4
ไม่ มี
มี (โปรดระบุ)
ชือ– สกุล..................................................................... ตําแหน่งทางการเมือง ............................................................... ความสัมพันธ์..............................................
การดํารงตําแหน่งหรื อมีความเกียวข้ องทางการเมืองX ของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร
ไม่ มี
มี (โปรดระบุ)
ชือ– สกุล..................................................................... ตําแหน่งทางการเมือง ............................................................... ความสัมพันธ์..............................................
ข้ าพเจ้ ามีความสัมพันธ์กบั พนักงานของบริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ไม่ มี
มี (โปรดระบุ)
ชือ– สกุล..................................................................................................................................... ความสัมพันธ์................................................................................
ผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทนในการซื 3อขายหลักทรัพย์
ไม่ มี
มี (โปรดระบุ)
ชือ– สกุล............................................................. ความสัมพันธ์............................................................โทรศัพท์(ไม่ใช่เบอร์ เดียวกับลูกค้ า)......................................
ข้ าพเจ้ าและคูส่ มรสมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และกฎหมายป้ องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้ างสูง
ไม่ มี
มี (โปรดระบุ)
ความผิด.................................................................................................................................................................................................. ปี พ.ศ................................

2
3

4

ผูร้ ับผลประโยชน์ทีแท้จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นผูร้ ับประโยชน์ หรื อมี อํานาจควบคุมการการทําธุรกรรม หรื อบุคคลที ลูกค้าทํ าธุรกรรมแทน
การดํารงตําแหน่งหรื อมี ความเกี ยวข้องทางการเมื อง หมายถึง
(1)สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร (2)สมาชิ กวุฒิสภา (3)รัฐมนตรี (ระดับรัฐมนตรี ช่วยขึ+นไป) (4)ผูพ้ ิ พากษา (ระดับผูช้ ่วยขึ+นไป) (5)อัยการ (ระดับ ผูช้ ่วยขึ+นไป) (6)ผูบ้ ริ หาร
สูงสุดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานราชการรัฐวิ สาหกิ จ (7)ทหาร/ตํ ารวจ (ระดับนายพลขึ+นไป) (8)ผูท้ ี เคยดํารงตําแหน่งตามข้อ 1-7 และพ้นตําแหน่งไม่เกิ น 1 ปี
หรื อเกิ น H ปี แต่ยงั มี บทบาททางการเมืองอยู่
ผูร้ ่ วมงานใกล้ชิดกับผูท้ ี ดํารงตําแหน่ง หรื อมี ความเกี ยวข้องทางการเมื อง หมายถึง
(1)ผูท้ ีดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลที ดํารงตําแหน่งหรื อมี ความเกียวข้องทางการเมื อง
(I)ผูท้ ีมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบุคคลที ดํารงตําแหน่งหรื อมี ความเกียวข้องทางการเมื อง
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Customer Risk Profile
1. อายุของท่ านในปั จจุบัน
(1) มากกว่า 55 ปี
(2) 45 – 55 ปี
(3) 35 - 44 ปี
(4) น้ อยกว่า 35 ปี
2. ปั จจุบันท่ านมีภาระทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายประจํา เช่ น ค่ าผ่ อนบ้ าน รถ ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว และค่ าเลีย' งดูครอบครัว เป็ นสัดส่ วนเท่ าใด
([) มากกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั3
(\) ระหว่างร้ อยละ 50 ถึงร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั3
(X) ระหว่างร้ อยละ 25 ถึงร้ อยละ 50 ของรายได้ ทงหมด
ั3
(^) น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ ทั 3งหมด
3. ท่ านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบันอย่ างไร
(1) มีทรัพย์สนิ น้ อยกว่าหนี 3สิน
(2) มีทรัพย์สนิ เท่ากับหนี 3สิน
(3) มีทรัพย์สนิ มากกว่าหนี 3สิน
(^) มีความมันใจว่ามีเงินออมหรื อเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ ชีวิตหลังเกษี ยณอายุแล้ ว
4. ท่ านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์ สินกลุ่มใดต่ อไปนีบ' ้ าง (เลือกได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
(1) เงินฝากธนาคาร
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรื อกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(3) หุ้นกู้ หรื อกองทุนรวมตราสารหนี 3
(4) หุ้นสามัญ หรื อกองทุนรวมหุ้น หรื อสินทรัพย์อืนทีมีความเสียงสูง
5. ระยะเวลาที>ท่านคาดว่ าจะไม่ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี '
(1) ไม่เกิน 1 ปี
(2) 1 – 3 ปี
(3) 3 – a ปี
(4) มากกว่า a ปี
6. วัตถุประสงค์ หลักในการลงทุนของท่ าน คือ
([) เน้ นเงินต้ นต้ องปลอดภัยและได้ รับผลตอบแทนสมําเสมอแต่ตําได้
(2) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสมําเสมอ แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง
(3) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีสูงขึ 3น แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้ นได้ มากขึ 3น
(4) เน้ นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสียงทีจะสูญเงินต้ นส่วนใหญ่ได้
7. เมื>อพิจารณารูปแสดงตัวอย่ างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที>อาจเกิดขึน' ด้ านล่ าง ท่ านเต็มใจที>จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที>สุด

([) กลุม่ การลงทุนที 1 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
(2) กลุม่ การลงทุนที 2 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 1%
(3) กลุม่ การลงทุนที 3 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง a%
(4) กลุม่ การลงทุนที 4 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 15%
8. ถ้ าท่ านเลือกลงทุนในทรัพย์ สินที>มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนมาก แต่ มีโอกาสขาดทุนสูงด้ วยเช่ นกัน ท่ านจะรู้สึกอย่ างไร
(1) กังวลและตืนตระหนกกลัวขาดทุน
(2) ไม่สบายใจแต่พอเข้ าใจได้ บ้าง
(3) เข้ าใจและรับความผันผวนได้ ในระดับหนึง
(4) ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนทีอาจจะได้ รับสูงขึ 3น
9. ท่ านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ ได้ เมื>อมูลค่ าเงินลงทุนของท่ านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่ วนเท่ าใด
([) 5% หรื อน้ อยกว่า
(\) มากกว่า 5% - [c%
(X) มากกว่า 10% - 20%
(^) มากกว่า 20% ขึ 3นไป
10. หากปี ที>แล้ วท่ านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นีท' ่ านพบว่ ามูลค่ าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่ านจะทําอย่ างไร
(1) ตกใจ และต้ องการขายการลงทุนทีเหลือทิ 3ง
(2) กังวลใจ และจะปรับเปลียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเสียงน้ อยลง
(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
(4) ยังมันใจ เพราะเข้ าใจว่าต้ องลงทุนระยะยาว และจะเพิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพือเฉลียต้ นทุน
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ ประสบความสําเร็จ ท่ านจะได้ รับผลตอบแทนในอัตราที>สูงมาก แต่ หากการลงทุนล้ มเหลว ท่ านอาจจะสูญเงิน
ลงทุนทัง' หมด และอาจต้ องลงเงินชดเชยเพิ>มบางส่ วน ท่ านยอมรับได้ เพียงใด (สําหรั บการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ )
(ก) ไม่ได้
(ข) ได้ บ้าง
(ค) ได้
1I. นอกเหนือจากความเสี>ยงในการลงทุนแล้ ว ท่ านสามารถรับความเสี>ยงด้ านอัตราแลกเปลี>ยนได้ เพียงใด (สําหรั บการลงทุนในต่ างประเทศ)
(ก) ไม่ได้
(ข) ได้ บ้าง
(ค) ได้
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Customer Risk Profile
ผลการประเมิน
คะแนนของข้ อ 1 - 10 รวมกัน
คะแนน

ตํ>ากว่า 15

คะแนน
ประเภทนักลงทุน

แสดงว่ าท่านเป็ นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี>ยงได้ ต>าํ
หมายความว่า ท่านต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้ อย ไม่ต้องการความเสียง และมีวตั ถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะสั 3นๆ

ตัง' แต่
15 - 21

แสดงว่ า ท่ า นเป็ นนั ก ลงทุ น ประเภทยอมรั บ ความเสี> ย งได้
ปานกลางค่ อนข้ างตํ>า
หมายความว่า ท่านเป็ นผู้ลงทุนทีรับความเสียงได้ น้อย เน้ นปกป้อง
เงินลงทุน โดยมุง่ หวังรายได้ สมําเสมอจากการลงทุน

ตัง' แต่
22 - 29

แสดงว่ า ท่ า นเป็ นนั ก ลงทุ น ประเภทยอมรั บ ความเสี> ย งได้
ปานกลางค่ อนข้ างสูง
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนทีลดลงเป็ นครัง3
คราวได้

ตัง' แต่
Ke - KS

แสดงว่ าท่านเป็ นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี>ยงได้ สูง
หมายความว่า ท่านยอมรับความเสียงได้ สงู รับความผันผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุง่ หวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว

37 ขึน' ไป

แสดงว่ าท่ านเป็ นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี>ยงได้ สูงมาก
หมายความว่า ท่านต้ องการได้ รับโอกาสทีจะได้ รับผลตอบแทนสูง
แม้ จะมีความเสียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ ในระดับสูงพอควร

ประเภทตราสารที>สามารถลงทุนได้
เงิน ฝากและตราสารหนีร3 ะยะสัน3 , ตราสารหนี ภ3 าครั ฐทีมีอายุ
มากกว่า [ ปี > ร้ อยละ gc
ตราสารหนีภ3 าคเอกชนทีมีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 40
ตราสารทุน5 < ร้ อยละ 10
กองทุนในระดับความเสียง 1
เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น < ร้ อยละ 30
ตราสารหนี ภ3 าครั ฐ ที มี อ ายุ ม ากกว่ า 1 ปี และตราสารหนี 3
ภาคเอกชนทีมีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 60
ตราสารทุนa < ร้ อยละ 20
ตราสารอนุพนั ธ์6 < ร้ อยละ 10
กองทุนในระดับความเสียง 1 - 4
เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น < ร้ อยละ 10
ตราสารหนี ภ3 าครั ฐ ที มี อ ายุ ม ากกว่ า 1 ปี และตราสารหนี 3
ภาคเอกชนทีมีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 50
ตราสารทุนa < ร้ อยละ 40
ตราสารอนุพนั ธ์g < ร้ อยละ 20
กองทุนในระดับความเสียง 1 - 5
เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น < ร้ อยละ 15
ตราสารหนี ภ3 าครั ฐ ที มี อ ายุ ม ากกว่ า 1 ปี และตราสารหนี 3
ภาคเอกชนทีมีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 40
ตราสารทุนa < ร้ อยละ a0
ตราสารอนุพนั ธ์g < ร้ อยละ 30
กองทุนในระดับความเสียง 1 - 7
เงินฝากและตราสารหนี 3ระยะสั 3น < ร้ อยละ 5
ตราสารหนี ภ3 าครั ฐ ที มี อ ายุ ม ากกว่ า 1 ปี และตราสารหนี 3
ภาคเอกชนทีมีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 30
ตราสารทุนa > ร้ อยละ 50
ตราสารอนุพนั ธ์g < ร้ อยละ 40
กองทุนในระดับความเสียง 1 - 8

ตราสารทุน หมายถึง หลักทรัพย์ทีได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ทีได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
ตราสารอนุพนั ธ์ หมายถึง สินค้ าโภคภัณฑ์, ฟิ วเจอร์ สและออปชัน
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Customer Risk Profile
คําเตือน (Disclaimer)
แบบประเมิน Risk Profile ชุดนี 3 มีวตั ถุประสงค์เพือให้ ผ้ ลู งทุนรับทราบระดับความเสียงในการลงทุนทีตนเองยอมรับได้ และรับทราบคําแนะนํา
เบื อ3 งต้ น ในการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) โดยสัด ส่ วนการจัด สรรการลงทุน ที แสดงในแบบประเมิ น นี เ3 ป็ นเพี ย งตัวอย่า ง
คําแนะนําเบื 3องต้ นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินทีได้
การลงทุนมีความเสียง ดังนั 3น ก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้ าควรศึกษาข้ อมูลและพิจารณาปั จจัยอืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้ เงิน เป็ นต้ น หรือปรึกษาผู้แนะนําการลงทุนเพือรับคําแนะนําทีเหมาะสมต่อไป
ลูกค้ ายินยอมให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเพือประกอบการจัดทําแบบประเมิน Customer Risk Profile ของลูกค้ า และลูกค้ ารับทราบว่าได้
ทําแบบสอบถามนี 3เพือประโยชน์ในการรับทราบความเสียงในการลงทุนทีรับได้ และคําแนะนําเบื 3องต้ นในการจัดสรรการลงทุนของตนเอง
ลูกค้ ารับรองและยืนยันว่าข้ อมูลทีได้ ให้ ไว้ เป็ นข้ อมูลทีถูกต้ องครบถ้ วนไม่ทําให้ บคุ คลใดสําคัญผิดในสาระสําคัญ
ระดับความเสียงในการลงทุนของลูกค้ าประเมินจากข้ อมูลทีลูกค้ าแจ้ งแก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเท่านั 3น ทั 3งนี 3 มิได้ เป็ นการแสดงว่า บริษัทรับรอง
ถึงความถูกต้ องแท้ จริง ความครบถ้ วน หรื อความน่าเชือถือของข้ อมูลของลูกค้ าทีลูกค้ าได้ แจ้ ง และผลการประเมินดังกล่าว
เมื อเจ้ าหน้ าที ของบริ ษั ททํ าการประเมินความเสี ยงในการลงทุนของลูกค้ าและได้ แจ้ งให้ ลูกค้ าทราบถึงผลการประเมิ นระดับความเสี ยงใน
การลงทุนของลูกค้ าและคําแนะนําเบื 3องต้ นในการจัดสรรการลงทุน ถือว่าลูกค้ ารับทราบผลการประเมินของตนเองและลูกค้ ารับทราบระดับความ
เสียงในการลงทุน รวมทั 3งคําแนะนําเบื 3องต้ นในการจัดสรรการลงทุน (ซึงประมวลผลจากข้ อมูลทีลูกค้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของบริษทั ) ของตนแล้ ว
ลูกค้ าควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี 3ชวนและเอกสารข้ อมูลทีเกียวข้ อง(รวมทั 3งคําเตือนเกียวกับการลงทุนและความเสียงในการลงทุนและควรขอ
คําแนะนําในการลงทุนจากผู้ทีสามารถให้ คําแนะนําการลงทุนแก่ลูกค้ าได้ ) ให้ รอบคอบถีถ้ วนควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินระดับความ
เสียงในการลงทุนเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื 3อขายล่วงหน้ า ตราสารหรื อการลงทุนประเภทอืนๆทีเหมาะสมกับ
ตนเองแล้ วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง3 นี 3 ข้ อมูล เกี ยวกับการลงทุนหรื อตราสารที ได้ รับจากตัวแทนของบริ ษัท(ถ้ ามี )เป็ นเพี ยงข้ อ มูล ประกอบการ
ตัดสินใจการลงทุนของลูกค้ าเท่านั 3น
การลงทุนขึ 3นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้ าเอง ซึงไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้ า และอาจมิได้ เป็ นไปตามระดับความเสียงของการลงทุน
ทีได้ รับ รวมทัง3 อาจไม่เป็ นไปตามคําแนะนําเบื 3องต้ นในการจัดสรรการลงทุนตามแบบประเมินนี 3 รวมทั 3ง ลูกค้ ายินยอมรับความเสียงทีเกิดจาก
การลงทุน ในกรณีทีลูกค้ าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสียงทีสูงกว่าระดับความเสียงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้ าตกลงทีจะ
ยินยอมรับความเสียงของการลงทุนนั 3นเอง ลูกค้ ายอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของลูกค้ าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน
และสามารถเปลียนแปลงไปจากผลการประเมินได้
ในกรณีทีลูกค้ าร้ องขอ บริษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ จะให้ ข้อมูลเกียวกับลักษณะและความเสียงของตราสาร
นั 3น ๆ เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้ าเท่านั 3น
บริษทั ผู้บริหาร รวมทั 3งพนักงาน เจ้ าหน้ าทีของบริษัท ไม่มีความรับผิด ภาระหรื อหน้ าทีต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ 3นจากการลงทุนของลูกค้ า
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข ปรับปรุ งหรื อเปลียนแปลงแบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุนของลูกค้ า ตัวอย่างคําแนะนําเบื 3องต้ นใน
การจัดสรรการลงทุน ผลการประเมิน และข้ อมูลทีเกียวข้ อง โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใด แบบประเมิน การดําเนินการที
เกียวข้ อง และข้ อมูลทีเกียวข้ องมีไว้ เพือบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั 3น ซึงลูกค้ าได้ อา่ นคําเตือนข้ างต้ นและข้ อมูลทีเกียวข้ องแล้ ว
และลูกค้ าได้ เข้ าใจและตกลงตามคําเตือนและข้ อตกลงทีเกียวข้ องเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
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สัญญาแต่ งตัง' นายหน้ าเพื>อซือ' ขายหลักทรั พย์
สัญญานี 3ทําขึ 3นที บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เมือวันที …...…. /….……. /…..…… ระหว่าง บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
(ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า“บริ ษัทฯ”) ฝ่ ายหนึง กับ.................................................................................................................. (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า ”ลูกค้ า”) อีกฝ่ ายหนึง
โดยทีลูกค้ ามีความประสงค์แต่งตั 3งให้ บริ ษัทฯ เป็ นนายหน้ าเพือซื 3อขายหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า ทังสองฝ่
3
ายจึงตกลงทําสัญญากันมีข้อความต่อไปนี 3

ข้ อ G. คําจํากัดความ
ในสัญญานี 3และเอกสารอืนใดทีเกียวข้ อง คําต่อไปนี 3หากมิได้ แสดงความหมายให้ ชดั แจ้ งเป็ นอย่างอืน ให้ มีความหมายตามทีได้ กําหนดไว้ ต่อไปนี 3
ให้ หมายความรวมถึง หุ้น หุ้นกู้ หน่ วยลงทุน อันได้ แก่ ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพ ย์สินของกองทุนรวม ใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซื 3อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 3อหุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 3อหน่วยลงทุน ตัวx เงิน ตัวx เงินคลัง พันธบัตร หรื อ
ตราสารอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ จะกํ าหนด รวมทั 3งสัญ ญาและตราสารอืนๆ
ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นั 3นๆ
“ตลาดหลักทรัพย์ ”
ให้ หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื 3อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื 3อขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้ า และแหล่งกลาง
อืนๆ ในการซื 3อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง
“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ”
หมายถึง สถานทีอันเป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การรับฝากและถอนหลักทรั พย์ รวมทังบริ
3 การทีเกียวข้ องเพือประโยชน์ ในการหัก
บัญชี
“ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย”
หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ บริ ษัทร่ วมตามบทนิยามแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริ ษัททีออกหลักทรัพย์
“ลูกค้ า”
ให้ หมายความรวมถึง บุคคลซึงลูกค้ ามอบหมายหรื อยินยอมให้ กระทําการซื 3อขายหลักทรัพย์แทนหรื อในนามของลูกค้ าด้ วย
“ซือ' ”
ให้ หมายความรวมถึง การจองซื 3อหลักทรัพย์ด้วย
“เงินทดรอง”
หมายความถึง เงินซึงบริษัทฯ ได้ จา่ ยเป็ นค่าซื 3อหรื อค่าจองซื 3อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จ่ายอืนใดซึงเกิดจากการซื 3อ
ขายหลักทรัพย์แทนลูกค้ า และให้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกิดขึ 3นจากการติดตามการชําระหนี 3ของลูกค้ าด้ วย
“หลักทรัพย์ ”

ข้ อ I. การแต่ งตัง' และมอบอํานาจให้เป็ นนายหน้ าซือ' ขายหลักทรัพย์
ลูกค้ าตกลงแต่งตั 3งและมอบอํานาจให้ บริ ษัทฯ เป็ นนายหน้ าของลูกค้ าเพือซื 3อขายหลักทรัพย์ทั 3งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ าในบัญชีซื 3อขายหลักทรั พย์
ทุกบัญชีทีลูกค้ าเปิ ดไว้ กบั บริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นการซื 3อขายผ่านระบบใดซึงบริ ษัทฯ หรื อ ตลาดหลักทรัพย์จดั ให้ มีขึ 3นทังที
3 มีอยู่แล้ วในขณะทําสัญญานี 3หรื อทีจะมีขึ 3น
ในอนาคต โดยให้ ถือหนังสือฉบับนีเ3 ป็ นหนังสือมอบอํานาจให้ กระทํ าการตามสัญญานี 3 และลูกค้ าตกลงว่าจะจ่ายค่านายหน้ าให้ แก่บ ริ ษัทฯ ตามอัต ราทีบริ ษัทฯ
กําหนด รวมทัง3 ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องอืน ๆ ซึงต่อไปนี 3จะเรี ยกรวมว่า “ค่าบําเหน็จ” โดยยินยอมให้ บริ ษัทเปลียนแปลง
อัตราค่าบําเหน็จได้ ภายใต้ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง
การมอบอํานาจตามวรรคก่อนให้ รวมถึงการให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจดําเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ชําระราคา รับชําระราคา
เบิกถอนและนําเข้ าฝากซึงหลักทรัพย์ หรื อผลประโยชน์อืนใดเกียวกับหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า แจ้ งต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ ระบุชือบริ ษัทฯ หรื อบุคคลทีบริษัท ฯ
กําหนดเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้ า ใช้ ดุลพินิจทําการจองซื 3อหรื อใช้ สิทธิใดๆ ในหลักทรั พย์ตามสิทธิทีลูกค้ ามีอยู่ การจํานําหลักทรั พย์ ตัวx เงินหรื อทรัพย์สนิ อืน
ของลูกค้ าหรื อทําสัญ ญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลูกค้ าเพือเป็ นประกันการชําระหนีต3 ามสัญ ญานี 3 รวมถึงการไถ่ถอนจํานําหรื อหลักประกันใดๆ และให้ มี
อํานาจลงนามทํานิติกรรม หรื อกระทําการใดๆ ทีเกียวข้ องและจําเป็ นเพือให้ การดําเนินการใดๆตามทีระบุไว้ ในสัญ ญานีส3 ําเร็ จสมบูรณ์ โดยให้ บริ ษัทฯ มีอํานาจ
แต่งตังตั
3 วแทนช่วงเพือดําเนินการต่างๆ ตามทีระบุไว้ ในสัญ ญานี 3 รวมทั 3งยินยอมให้ บริ ษัทฯเข้ าทํานิติกรรมกับลูกค้ าในนามบริ ษัทฯเองตลอดจนเป็ นตัวแทนของ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ ด้วย
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สัญญาแต่ งตัง' นายหน้ าเพื>อซือ' ขายหลักทรั พย์
ข้ อ K. การสั>งซือ' หรือขายหลักทรัพย์
X.[

X.\

X.X
X.^

X.a

ในการสังซื 3อหรื อขายหลักทรัพย์ใด จํานวนเท่าใด และในราคาเท่าใดนัน3 ลูกค้ าอาจมีคําสังด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์ อกั ษร หรื อโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรื อโดย
วิธีการอืนใดซึงเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปในประเพณี ปฏิบัติของการสังซื 3อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรั พย์เพือจะให้ บริษัทฯ สังซื 3อหรื อขายหลักทรัพย์เป็ น
ครัง3 คราว อย่างไรก็ดี คําสังโดยวิธีการต่างๆนันจะถื
3 อเป็ นคําสังโดยชอบของลูกค้ าตามสัญญานี 3เมือบริ ษัทฯ ได้ รับทราบคําสังนั 3นโดยชัดเจนปราศจากข้ อสงสัยแล้ ว
และในการนี 3ลูกค้ าตกลงยอมรับผลของคําสังดังกล่าวเสมือนว่า ลูกค้ าได้ ทําคําสังนั 3นด้ วยตนเองทุกประการ
ในกรณีลกู ค้ ายกเลิกคําสังซื 3อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยพลัน ซึงการยกเลิกคําสังซื 3อขายหลักทรัพย์จะมีผลเมือบริ ษัทฯ ได้ ยนื ยันการยกเลิก
คําสังนันแล้
3 ว ทังนี
3 3 ไม่กระทบถึงการใดๆ ทีบริ ษัทฯ ได้ กระทําไปแล้ ว
คู่สญ
ั ญาตกลงและยอมรั บว่า ในการสังซื 3อหรื อสังขายหลักทรัพย์นั 3นเป็ นการสังซื 3อหรื อสังขายหลักทรัพย์ตามชือ ประเภท ชนิด จํานวนและราคาทีต้ องการซื 3อหรื อ
ขายเท่านัน3 โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็ นการซื 3อจากหรื อขายให้ แก่ผ้ ใู ดหรื อมีผ้ ใู ดเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ทีซื 3อหรื อขายนัน3 หรื อหลักทรัพย์นั 3นมีลกั ษณะระบุเฉพาะอย่างใด
และเมือบริ ษัทฯ จะต้ องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ซู ื 3อ ผู้ขายหรื อลูกค้ า ก็ให้ ใช้ หลักทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกันและจํานวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้ าตกลงว่า
ในการซื 3อหรื อขายหลักทรัพย์ตามคําสังของลูกค้ า การซื 3อหรื อขายดังกล่าวอาจเป็ นการซื 3อหรื อขายกับบริ ษัทฯ เองก็ได้
ลูกค้ าตกลงว่าบริ ษัทฯไม่มีความผูกพันทีจะต้ องรับหรื อดําเนินการตามคําสังซื 3อหรื อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าเสมอไป โดยบริษัทฯไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ลกู ค้ า
ทราบ และบริ ษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใดๆ แก่ลกู ค้ า หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถซื 3อหรื อขายหลักทรัพย์ตามคําสังของลูกค้ าได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
3
อบางส่วน
ในการซือ3 ขายหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ ยินยอมให้ ลูกค้ าซือ3 ขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริ ษัทฯ ตามสัญญานี 3ภายในวงเงินตามที บริ ษัทฯกํ าหนด โดยลูกค้ าตกลงให้ เป็ น
ดุลพินิจของบริ ษัทฯ ในการกําหนดหรื อเปลียนแปลงวงเงินซื 3อขายสําหรับลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นคราวๆไป
ในกรณี ทีบริ ษัทฯเห็นสมควร หรื อมีกฎหมาย ประกาศหรื อข้ อบังคับ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
หน่ วยงานของรั ฐที เกียวข้ องกํ าหนดให้ บริ ษัทหลักทรั พย์ ต้องเรี ยกให้ ลูกค้ านําทรัพย์ สินมาวางเป็ นหลักประกันการซือ3 ขายหลักทรั พย์ของลูกค้ า ลูกค้ าตกลงนํ า
ทรัพย์สนิ มาวางเป็ นหลักประกันเมือบริ ษัทฯ เรี ยกให้ ลกู ค้ านําทรัพย์สนิ มาวางเป็ นหลักประกัน ในจํานวนไม่น้อยกว่าอัตราและภายใต้ เงือนไขทีบริ ษัทฯ กําหนด
ทรัพย์สินทีเป็ นหลักประกันการซื 3อขายหลักทรัพย์ทีลูกค้ าอาจนํามาวางไว้ กบั บริ ษัทฯ ตามความในวรรคก่อน ได้ แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนทีชําระราคาแล้ ว
หรื อทรัพย์สนิ อืนตามทีตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทีเกียวข้ องกําหนด
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิปฏิเสธทีจะดําเนินการใดๆ ตามทีได้ รับมอบอํานาจหรื อได้ รับคําสังจากลูกค้ า โดยลูกค้ าตกลงยินยอมทีจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จา่ ยอย่าง
ใดๆ จากบริษัทฯ หากเข้ าเงือนไขข้ อใดข้ อหนึงดังต่อไปนี 3
([) คําสังซื 3อขายซึงบริ ษัทฯเห็นว่าไม่เหมาะสมหรื อต้ องห้ ามตามกฎหมาย หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อของหน่วยงานทีเกียวข้ อง
(\) คําสังซื 3อซึงเกินกว่าวงเงินซื 3อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า หรื อคําสังขายซึงเกินกว่าหลักทรัพย์ทีลูกค้ ามีอยู่
(X) การดําเนินการนั 3นอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือข้ อบังคับของหน่วยงานทีเกียวข้ อง
(^) บริ ษัทฯ ไม่มีระบบปฏิบตั งิ านหรือบุคลากรทีสามารถรองรับการดําเนินการนันได้
3 ดี หรื อการดําเนินการนันจะทํ
3 าให้ บริ ษัทฯ
ต้ องรับภาระเกินสมควร
(a) ลูกค้ าไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญานี 3หรื อข้ อตกลงใดๆ ทีทําขึ 3นกับบริ ษัทฯ หรื อมีเหตุอนใดที
ื
บริ ษัทฯ เห็นสมควร

ข้ อ L. การชําระราคาค่ าซือ' และการส่ งมอบหลักทรัพย์
^.[

ในกรณี ทีลูกค้ ามอบหมายให้ บริ ษัทฯ ซื 3อหลักทรัพย์ ลูกค้ าตกลงยินยอมชําระราคาหลักทรัพย์ทีสังให้ บริ ษัทฯ ซื 3อคราวใดคราวหนึงหรื อหลายคราวให้ แก่บริ ษัทฯ
รวมทัง3 ค่าบําเหน็จภายในสามวันทําการถัดจากวันทีซื 3อหลักทรัพย์ หรื อในวันอืนใดและด้ วยวิธีใดทีตลาดหลักทรั พย์ หรื อบริ ษัทฯ กําหนด โดยให้ คํานวณยอดเงิน
ตามรายการซื 3อตามแบบทีบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ โดยลูกค้ าจะชําระราคาค่าซื 3อหลักทรัพย์โดยวิธีการตามทีตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษัทฯ กําหนดและในกรณีลูกค้ า
ชําระราคาค่าซื 3อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ ถือว่าลูกค้ าชําระราคาค่าซื 3อหลักทรัพย์ในวันทีธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้ าได้ แล้ ว
หากลูกค้ าผิดนัดชําระราคาดังกล่ าวข้ างต้ น ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ คิดดอกเบีย' ตามอัตราที>กําหนดไว้ ในข้ อ k.L นับแต่ วันครบกําหนดจนกว่ าจะชําระ
เสร็ จสิน' นอกจากนีล' ูกค้ ายินยอมให้ บริษัทฯ บังคับขายหลักทรั พย์ รวมทัง' สิทธิหรื อทรั พย์ สินอื>นใดของลูกค้ าซึ>งอยู่ในความครอบครองหรืออํานาจ
สั>งการของบริษัทฯในวันเวลาที>บริษัทฯเห็นสมควรได้ โดยบริ ษัทฯ จะบอกกล่ าวให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า โดยลูกค้ ายินยอมชดใช้ ค่าเสียหาย ดอกเบีย'
และค่ าใช้ จ่า ยที>เกิดขึน' จากการซือ' ขาย การผิด นั ด และการบังคับขายหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินดังกล่ าวนัน' ให้ แก่ บริ ษัทฯ จนครบถ้ วนทุกประการ
หากเงินได้ จากการขายดังกล่ าวไม่ พอชําระหนีด' ังกล่ าวลูกค้ ายินยอมชําระส่ วนที>ยังขาดอยู่จนครบถ้ วน

^.\

บริ ษัทฯ จะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ าภายในสีวันทําการถัดจากวันทีซื 3อหลักทรัพย์ หรื อในวันอืนใดทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทฯ กําหนด
ในกรณี ทีบริ ษัทฯ โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จดั ไว้ เพือการฝาก ถอน หรื อโอนหลักทรัพ ย์ให้ แก่ลกู ค้ า หรื อบริ ษัทฯ ได้ เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ทีลูกค้ ามอบหมายให้ ซื 3อไว้ กบั บริ ษัทฯ นั 3น ให้ ถือว่าบริ ษัทฯ ได้ สง่ มอบหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ าตามวรรคก่อนแล้ ว

KSAPP20170512

8 of 14

สัญญาแต่ งตัง' นายหน้ าเพื>อซือ' ขายหลักทรั พย์
ข้ อ Q. การชําระราคาค่ าขายและการส่ งมอบหลักทรัพย์
a.[

ในกรณีทีลูกค้ ามอบหมายให้ บริ ษัทฯ ทําการขายหลักทรัพย์
([) ภายใต้ บงั คับของวรรคสองและวรรคสาม ลูกค้ ามีหน้ าทีต้ องส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทฯ ภายใน [\.cc น. ของวันทําการถัดจากวันทีขายหลักทรัพย์ หรื อใน
วันอืนใดทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทฯ กําหนด
ในกรณีทีลูกค้ าโอนหลักทรัพย์ผา่ นบัญชีฝากหลักทรัพย์ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จดั ไว้ เพือการฝาก ถอน หรื อโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ บริ ษัทฯ หรื อลูกค้ าได้ มีคําสังให้
บริ ษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ทีลูกค้ ามีสทิ ธิขายทีเก็บรักษาไว้ กบั บริษัทฯ นัน3 ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ สง่ มอบหลักทรัพย์นั 3นให้ แก่บริษัทฯ ตามความในวรรค
ก่อนแล้ ว
ในกรณีทีลูกค้ ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้ กบั บริ ษัทฯ(ซึงให้ หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้ าทีบริ ษัทฯนําไปฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ า
ยินยอมให้ บริ ษัทฯสามารถนําหลักทรัพย์ทีเก็บรักษาไว้ นนมาส่
ั3
งมอบได้
หากลูกค้ าไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ภายในกําหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทฯ มีสทิ ธิดาํ เนินการซื 3อหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันเพือการส่งมอบตามราคาทีบริษัทฯ
เห็นสมควร และลูกค้ ายินยอมรับผิดในเงินทดรอง ค่าบําเหน็จและค่าเสียหายทีเกิดขึ 3นกับบริ ษัทฯ จากการไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ
(\) บริ ษัทฯ จะชําระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า ในวันทําการทีสามถัดจากวันทีขายหลักทรัพย์ แต่หากลูกค้ าซื 3อขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริ ษัทฯ อาจ
หักกลบราคาค่าซื 3อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า (Net Settlement) และชําระราคาสุทธิให้ แก่ลกู ค้ าในวันทําการทีสามถัดจากวันทีซื 3อขายหลักทรัพย์ หรื อ
ในวันอืนใดทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทฯ กําหนดก็ได้
(X) บริ ษัทฯ จะชําระราคาค่าขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรื อโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของลูกค้ าทีวางเงินไว้ กบั
บริ ษัทล่วงหน้ า (Cash Balance) หรื อโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้ าบัญชีลกู ค้ า หรื อบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทีบริ ษัทฯ เปิ ดไว้ เพือลูกค้ าหรื อบัญชีทีบันทึก
รายการให้ ลกู ค้ ากู้ยืมเงินเพือการซื 3อหลักทรัพย์ทีลูกค้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทฯ (บัญชีมาร์ จิ 3น) หรื อโดยวิธีการอืนตามทีตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทฯ กําหนด

a.\

กรณีลู กค้ าสั> งให้ บริ ษัทฯ ขายหลักทรั พย์ หากลูกค้ ายังค้ างชําระราคาค่ าซือ' หลั กทรั พ ย์ เงินทดรอง ค่ าบําเหน็ จ หรื อเงินอื>นใดแก่ บริ ษัทฯ ลูกค้ ามี
หน้ าที>ต้ องชําระราคาค่ าซือ' หลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่ าบําเหน็จ หรือเงินอื>นๆ ที>ค้างชําระให้ แก่ บริษัทฯ จนครบถ้ วนก่ อน บริษัทฯ จึงจะชําระราคาค่ า
ขายหลักทรัพย์ ให้ แก่ ลูกค้ า ทัง' นี ' ถือเป็ นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯมีสทิ ธิหกั กลบลบหนี 3ทีลูกค้ ายังคงค้ างชําระอยู่กบั บริ ษัทฯกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ทีบริ ษัทฯต้ องชําระให้ แก่ลกู ค้ าดังกล่าวในวรรคแรกนันได้
3

ข้ อ S. การซือ' ขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีทีลูกค้ าประสงค์จะใช้ บริ การซื 3อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ าตกลงดังต่อไปนี 3
g.[

g.\

g.X

ลูกค้ าขอรับรองว่า ลูกค้ ามีความรู้และความเข้ าใจในการใช้ บริ การการซื 3อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเทอร์ เน็ต ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงือนไข
และประเพณีป ฏิบัติในการซื 3อขายหลักทรัพย์ ตามที ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีและ
หน่วยงานกํากับดูแลอืนใดของรัฐกําหนดเป็ นอย่างดี
ลูกค้ ามีความรู้และความเข้ าใจเกียวกับความเสียงทีอาจเกิดขึ 3น จากการซื 3อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการซื 3อขายหลักทรัพย์ผา่ นอินเทอร์ เน็ตเป็ นอย่างดี ทังนี
3 3ไม่ว่าจะ
เป็ นความเสียงทีเกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า บริ ษัทหรื อของตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องอืนใด การสูญหายของข้ อมูลระหว่างการสือสาร
หรื อส่งผ่านข้ อมูล หรื อการส่งหรื อรับข้ อมูล เป็ นไปอย่างล่าช้ า หรื อไม่อาจรับหรื อส่งข้ อมูลได้ ความขัดข้ องทางเทคนิค หรื อถูกลักลอบนําข้ อมูลไปใช้ หรือได้ รับไวรั ส
เข้ าสู่ระบบของลูกค้ า รวมถึงความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรื อกรณีอืนใดก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรับว่าการทีบริ ษัทรับเป็ นนายหน้ าซื 3อขายหลักทรัพย์โดย
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต มิได้ เป็ นการรับรองหรื อรับประกันว่า บริ ษัทจะสามารถป้องกันความเสียงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึงหากลูกค้ าได้ รับความเสียหายจากกรณี
ดังกล่าว บริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และลูกค้ าจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากบริ ษัทฯทั 3งสิ 3น เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการ
กระทํา หรื องดเว้ นการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของบริ ษัทฯหรื อพนักงานของบริษัทฯ ทังนี
3 3 หากกรณีดงั กล่าวเกิดจากการกระทําหรื องดเว้ นการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้ า และก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างใดๆ แก่บริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงยินยอมชําระค่าเสียหายให้ แก่บริ ษัทฯ
ลูกค้ ายอมรับว่าบริ ษัทมีสิทธิทีจะกําหนดชุดคําสังและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ทีใช้ ในการให้ บริ การซื 3อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ผ่านบริ ษัท
และลูกค้ ายินยอมให้ บ ริ ษั ทเปลียนแปลง หรื อปรั บปรุ งชุด คําสังและระบบคอมพิ วเตอร์ ดงั กล่า ว ตามทีบริ ษัทเห็ นสมควร ลูกค้ ารั บ รองว่าจะไม่ใช้ ชุดคําสังอื น
นอกจากชุดคําสังคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ซึงต่อเชือมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าทีใช้ ในการสังซื 3อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ ามีหน้ าทีป้องกันไม่ให้ บุคคลอืน
ใดต่อเชือมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เข้ ากับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าซึงทําให้ บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคําสังซื 3อขายเข้ ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ
ได้ และบริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีอาจเกิดขึ 3นจากการกระทําดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
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g.^

g.a

g.g

g.•

g.•
g.‚

g.[c

g.[[

ลูกค้ ามีสิทธิทีจะเรี ยกดูข้อมูลหรื อทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวกับหลักทรัพย์จากการให้ บริ การซื 3อขายหลักทรั พย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทฯได้ ก็ ต่อเมือ ลูกค้ า
ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ ตามวัน และเวลาทีบริ ษัทฯ กําหนด โดยใช้ ชือผู้ใช้ บริการ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่วนตัว (Pin) ทีบริ ษัทฯ กําหนด
ซึงลูกค้ า มี สิท ธิ เปลียนแปลง Password และ Pin ดังกล่า วได้ ด้ ว ยตนเอง อย่ า งไรก็ ต าม ลูกค้ าตกลงผูก พัน การใช้ บ ริ ก ารตาม Password และ Pin ที ลูก ค้ า
เปลียนแปลงใหม่ตามเงือนไข และข้ อกําหนดในสัญญาแต่งตังนายหน้
3
าเพือซื 3อขายหลักทรัพย์นี 3ทุกประการ
ลูกค้ าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username Password และ Pin ของตนไว้ เป็ นความลับ และรวมตลอดถึงการดําเนินธุรกรรมใดๆ ทีกระทําผ่านทางระบบ
การซื 3อขายหลักทรั พย์ของบริ ษัทฯ หากมีผ้ ูใดนํา Username Password และ Pin ของลูกค้ าไปใช้ ในการดูข้อมูล หรื อ ส่งคําสังซื 3อหรื อขายหลักทรั พย์ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ลูกค้ าตกลงทีจะรับผิดชอบสําหรับการกระทําดังกล่าวเองทั 3งสิ 3น ทังนี
3 3 หาก Password หรื อ Pin ได้ สญ
ู หาย ถูกทําลาย หรื อลูกค้ าไม่อาจจดจํา Password หรื อ
Pin ดังกล่าวได้ ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือให้ บริ ษัทฯระงับการใช้ บริ การซื 3อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตทันที หากลูกค้ าไม่แจ้ งแก่บริ ษัทฯ
แล้ ว ถ้ าเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลกู ค้ า บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวใดๆทังสิ
3 3น ลูกค้ าตกลงทีจะรับผิดชอบสําหรับการกระทําดังกล่าวเอง และ
หากบริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหายจากการกระทํานั 3น ลูกค้ ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่บริษัทฯ เพือความเสียหายทีเกิดขึ 3นทังสิ
3 3น
ลูกค้ ารับทราบดีวา่ เนืองจากระบบการซื 3อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นบริ การเสริ มทีบริ ษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าเท่านัน3 ดังนัน3 ในกรณีที
เครื องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ หรื อระบบไฟฟ้า หรื อระบบการติดต่อสือสารขัดข้ อง หรื อไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ รวมทั 3งเหตุสดุ วิสยั ทําให้ การให้ บริการดังกล่าวขัดข้ องจน
ลูกค้ าไม่สามารถใช้ หรื อรับบริการได้ แล้ว ลูกค้ าสามารถส่งคําซื 3อขาย ใช้ บริ การสอบถามข้ อมูลเกียวกับหลักทรัพย์หรื อทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวกับหลักทรัพย์ผา่ นทาง
พนักงานของบริ ษัทฯ หรื อตามวิธีการอืนทีเป็ นไปตามข้ อตกลงในสัญญาแต่งตั 3งตัวแทนนายหน้ าเพือซื 3อขายหลักทรัพย์แทนได้
ลูกค้ าทราบถึงข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกียวกับการบันทึกคําสังซื 3อขาย ทีมีลกั ษณะไม่เหมาะสม เช่น คําสังในลักษณะลัดคิว และ ปิ ดบัง
คําสังของผู้อืน คําสังในลักษณะใส่-ถอน คําสัง ในลักษณะจับคู่กนั เอง (Wash Sale) หรื อ คําสังในลักษณะชี 3นําราคา เป็ นต้ น และลูกค้ ารั บรองว่าจะไม่บนั ทึกคํา
สังซื 3อขายทีมีลกั ษณะไม่เหมาะสมตามทีกล่าว หากบริ ษัทฯ พบการส่งคําสังทีมีลกั ษณะไม่ เหมาะสมของลูกค้ าหรื อในบัญ ชีของลูกค้ า ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ
ระงับหรื อยกเลิก คําสังดังกล่าว รวมถึงการให้ บริ การซื 3อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อวิธีการอืนใดตามทีบริ ษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้ าจะไม่โต้ แย้ งหรื อ
เรี ยกร้ องสิทธิใดๆทั 3งสิ 3น
บริ ษัทฯมีสทิ ธิทีจะยืนยันคําสังของลูกค้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อตามวิธีการอืนใดทีบริ ษัทฯเห็นสมควร
หากกรณีทีลูกค้ า ไม่ดาํ เนินการ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดใดๆ ในสัญญานี 3 (รวมถึงกรณีทีลูกค้ าปฏิเสธทีจะยอมรับข้ อเสนอทีได้ ขอแก้ ไขข้ อกําหนดโดยบริ ษัทฯ)
หรื อ ฝ่ าฝื นไม่ ปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงือนไข และประเพณี ปฏิ บัติในการซื 3อขายหลักทรั พย์ รวมถึง การซื 3อขายหลักทรั พย์ตามทีตลาด
หลักทรัพย์ หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงาน องค์กร หรือ ตลาดหลักทรัพย์อืนใด สํานักหักบัญชี หรื อหน่วยงานที
กํากับดูแลอืนใดของรั ฐ หรื อของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯมี สทิ ธิระงับไว้ ชวคราวหรื
ั
อบอกเลิกไม่ให้ ลกู ค้ าเข้ าใช้ บริ การการซือ3 ขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมือใดก็ได้ โดยไม่จําต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า
ลูกค้ าทราบดีว่า บรรดาข้ อมูลหรื อข่าวสารทีมีอยู่ในระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูลข่าวสารทีบริ ษัทฯได้ รับมาในสภาพหรื อใน
ลักษณะเช่นนั 3น บริ ษัทฯจะไม่รับรองหรื อรับประกันความถูกต้ อง ความสมบูรณ์ ลําดับ เวลา ราคาซื 3อขาย ความสามารถในการซื 3อขาย หรื อความเหมาะสมเพือ
วัตถุประสงค์ใดของข้ อมูลหรื อข่าวสาร บริษัทฯไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้ า หากเกิดความสูญเสียหรื อความเสียหายทีเกิดจากการใช้ ข้อมูลหรื อข่าวสารดังกล่าว
หากลูกค้ าประสงค์ จะยกเลิกการใช้ บ ริ การซื อ3 ขายหลักทรั พ ย์ ผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื อให้ บริ ษัท ฯ
ดําเนินการยกเลิกการให้ บริ การ โดยลูกค้ าจะบอกเลิกการใช้ บริ การได้ ก็ตอ่ เมือลูกค้ าไม่มีหนี 3สินใดๆ ค้ างชําระกับบริ ษัท และในการบอกการเลิกใช้ บริ การดังกล่าว
ลูกค้ าจะต้ องบอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ บริ ษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า [a วัน

ข้ อ l. การดูแลรักษาทรัพย์ สินของลูกค้ า
•.[
•.\

•.X
•.^

ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ ทําหน้ าทีดูแลทรัพย์สนิ ของลูกค้ า เพือประโยชน์ในด้ านการเก็บรักษา หรื อเพือการซื 3อขายหรื อยืมหลักทรัพย์ หรือเพือเป็ นประกันการซื 3อขาย
หรื อยืมหลักทรัพย์ หรื อเพือประโยชน์อนใดภายใต้
ื
ขอบเขตทีกฎหมายกําหนด
ลูกค้ าทราบและเข้ าใจดีว่า ในกรณีทีบริ ษัทฯได้ ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้ าไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ หรื อธนาคารอืนทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
3 3นหรื อลงทุนใน
บัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าวทีมีอายุคงเหลือไม่เกิน [ ปี เงินฝากหรื อเงินลงทุนดังกล่าวจะได้ รับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองเงินฝาก หรื อองค์กรอืนใดที
มีหน้ าทีในการรับประกันเงินฝาก แต่ในกรณีทีเงินของลูกค้ าเก็บรักษาไว้ ทีบริษัทฯ เงินดังกล่าวจะไม่ได้ รับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากหรื อองค์กรอืน
ใดทีมีหน้ าทีในการรับประกันเงินฝาก
ลูกค้ าทราบและตกลงว่า การเบิกถอนทรัพย์สนิ ต้ องทําเป็ นหนังสือตามแบบฟอร์ มทีบริ ษัทฯ กําหนดและต้ องแจ้ งมายังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรื อหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้ าก็ได้ ทังนี
3 3ตามอัตราที
บริ ษัทฯ ประกาศกําหนด ณ ทีทําการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการดังกล่าวตามทีบริ ษัทฯ เห็นสมควรได้ ด้วย ทั 3งนี 3จะ
ประกาศกําหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกัน
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•.a
•.g

•.•

•.•
•.‚

บริ ษัทฯ จะจัดทําและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สนิ ให้ ลกู ค้ าอย่างน้ อยตามระยะเวลาทีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ลูกค้ าตกลงมอบอํานาจให้ บริ ษัทฯ เก็บรักษาไว้ อย่างปลอดภัย ซึงหลักทรัพย์ เงินสดและทรัพย์สนิ ของลูกค้ าทีเกียวกับสัญญานี 3 (“สินทรั พย์”) สินทรั พย์ดงั กล่าวจะ
ถูกแยกไว้ ในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เพือบ่งชี 3ได้ อย่างชัดแจ้ งว่าเป็ นสินทรัพย์ของลูกค้ า โดยการดําเนินการดังต่อไปนี 3ถือว่าเป็ นการแยกทรัพย์สนิ แล้ ว
([) สําหรับทรัพย์สนิ ประเภทเงิน
บริ ษัทฯ แยกเก็บรักษาไว้ ทีธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอืนทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
3 3นหรื อการลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าวทีมีอายุคงเหลือไม่เกิน
[ ปี หรื อการลงทุนในลักษณะอืน ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรื อ
บัตรเงินฝาก หรื อการลงทุนนั 3นว่าเป็ นการดําเนินการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์เพือประโยชน์ลกู ค้ า
(\) สําหรับทรัพย์สนิ ประเภทหลักทรัพย์
(ก) บริ ษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นการฝากโดยบริ ษัทฯ
เพือประโยชน์ของลูกค้ า หรื อ
(ข) บริ ษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ และอยู่ในความครอบครองของบริ ษัทฯ และกระทําในลักษณะทีสามารถชี 3เฉพาะได้ ว่าใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นทรัพย์สนิ
ของลูกค้ าโดยปราศจากเหตุสงสัย
(X) สําหรับทรัพย์สนิ อืน บริษัทฯ แยกไว้ ในลักษณะทีสามารถชี 3เฉพาะได้ ว่าทรัพย์สนิ อืนนันเป็
3 นทรัพย์สนิ ของลูกค้ าโดยปราศจากเหตุสงสัย
กรณีมีดอกผล ทีเกิดจากทรั พย์สินใดๆ ของลูกค้ าตามทีบริ ษัทฯ ตกลงไว้ ในกรณีทีลูกค้ ามีสทิ ธิทีจะได้ รับดอกผลจากบริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงให้ บริษัทฯ มีสิทธินําดอก
ผลดังกล่าวมาหักชํ า ระค่า ธรรมเนี ยมในการดูแลรั ก ษาทรั พ ย์ สินตามสัญ ญานี ห3 รื อหนี อ3 ืนใดที ลูกค้ าต้ องชํา ระแก่ บ ริ ษัท ฯ ทัง3 นี จ3 นกว่ าบริ ษั ท ฯ จะได้ รับ ชําระ
ค่าธรรมเนียม หรื อหนี 3ดังกล่าวจนครบถ้ วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ ลกู ค้ าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนําดอกผลมาหักชําระค่าธรรมเนียม และหนี 3ดังกล่าวแล้ วลูกค้ า
ยังคงมีหนี 3สินค้ างอยูก่ บั บริ ษัทฯ อีก ลูกค้ าตกลงรับผิดชอบชําระหนี 3ทีค้ างอยู่นั 3นจนครบถ้ วน
ลูกค้ าตกลงยินยอมโดยชัดแจ้ งให้ บริษัทฯ สามารถนําเงินจํานวนที>ต้องแยกไว้ เป็ นทรัพย์ สินของลูกค้ าไปฝากไว้ กับสถาบันการเงินที>มีความสัมพันธ์
ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย หรือบริษัทร่ วมของบริษัทฯ ได้
กรณี ทรัพย์สินของลูกค้ าสูญหายหรื อเสียหายอันเนืองมาจากการละเลยการปฏิบ ัติหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ตกลงรับผิดชอบในทรั พย์สินของลูกค้ าอย่างเต็ม
จํานวน

ข้ อ k. ผลแห่ งสัญญา
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กรณีบังคับขายตามข้ อ L.G นั น' ลูกค้ ายินยอมผูกพันต่ อการบังคับ ขายหลั กทรั พย์ ดังกล่ าว เสมื อนเป็ นการขายตามคําสั>งของลูกค้ าเอง ในกรณี ท> ี
บริ ษัทฯ ใช้ สิทธิตามกฎหมายหรื อตามสัญญานีน' ํ าหลักทรัพย์ ของลูกค้ าออกขายนัน' แม้ จะปรากฏว่ าบริ ษัทฯ ขายไปในราคาตํ>ากว่ าราคาตลาดใน
ขณะนัน' ก็ดี หรื อราคาตลาดของหลักทรั พย์ นัน' ๆ ได้ ปรับตัวสูงขึน' หลังการขายก็ดี ลูกค้ าตกลงจะไม่ เรี ยกร้ องเงินชดเชยหรือค่ าเสียหายใดๆ จาก
บริษัทฯ
หากกรณีทีลูกค้ าไม่โต้ แย้ งหรื อคัดค้ านเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเกียวกับข้ อความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา • วัน นับจากวันทีระบุไว้ ในรายงาน ให้ ถือว่าลูกค้ าได้
สละสิทธิโต้ แย้ งใดๆ และยอมรับความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว
ในกรณี ทีลูก ค้ าผิ ดนัดชํ า ระหนี ใ3 ดๆ ตามสัญ ญานี 3 หรื อ ผิดสัญ ญาส่ว นหนึงส่วนใด หรื อ ลูกค้ า ถึงแก่ ค วามตาย หรื อตกเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ หรื อเสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกศาลสังให้ ต้องถูกพิทักษ์ ทรัพย์ หรื อกรณี อืนใดทีเมือบริ ษัทฯ เห็นเป็ นการสมควรเพือป้องกันผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงและยินยอมให้ บริ ษัทฯ ขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรือสิทธิอืนใดของลูกค้ า ซึงอยู่ในความครอบครองของบริ ษัทฯ ได้ ทงหมดหรื
ั3
อบางส่วนได้
ทันที หรื อซื 3อหลักทรัพย์ทงหมด
ั3
หรื อบางส่วนเพือชดใช้ ให้ บริ ษัทฯ แทนหลักทรั พย์ ซึงลูกค้ าได้ สงให้
ั บริ ษัทฯ ขายไปแล้ ว แต่ลกู ค้ ายังมิได้ ส่งมอบให้ บริ ษัทฯ ได้ ทนั ที
เช่นเดียวกัน อีกทั 3งไม่เป็ นการตัดสิทธิของบริ ษัทฯ ทีจะปิ ดบัญชีของลูกค้ าด้ วย
ลูกค้ าตกลงยินยอมเสียเบี 3ยปรับและดอกเบี 3ยในหนี 3ทีค้ างชําระตามสัญญานี 3ให้ แก่บริ ษัทฯ ในอัตราดอกเบี 3ยสูงสุดตามประกาศของบริ ษัทฯ ทีได้ กําหนดไว้ ซึงอาจมี
การเปลียนแปลงตามทีบริ ษัทฯ จะประกาศกําหนดเปลียนแปลงเป็ นคราวๆ ไป นับแต่วนั ทีลูกค้ าผิดนัดชําระราคาจนกว่าลูกค้ าจะชําระเสร็ จสิ 3น
ในกรณี ท> ีลูกค้ ามิได้ ปฏิบัติตามสัญญานีข' ้ อหนึ>งข้ อใด บริ ษัทฯ มีสิทธิท> ีจะกระทําการใดๆ ตามที>บริษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่ านตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
โดยการขายทอดตลาดหรื อโดยซือ' ขายกับบุ คคลใดๆ หรื อกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่ าวแก่ ลูกค้ าก่ อน และไม่ จําเป็ นต้ องแจ้ งหรื อโฆษณา
หรื อกระทําการใดๆ ที>คล้ ายคลึงกันก่ อนทัง' สิน' และลูกค้ ายินยอมให้ บริษัทฯ นําเงินซึ>งได้ จากการขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สิน หรื อสิทธิอ> ืนใดของ
ลูกค้ ามาชําระหนี แ' ละค่ าใช้ จ่ายทุกชนิ ดที>ลูกค้ ามีต่อบริ ษัทฯ ทัง' ในปั จจุบันและที>อาจมีขึน' ในอนาคตไม่ ว่าหนีน' ั น' จะถึงกํา หนดชําระคืนแก่ บริ ษัทฯ
หรื อไม่ ก็ตาม และ บริ ษัทฯมีสิทธิหักกลบลบหนีท' ุกชนิดของลูกค้ าได้ ตามแต่ บริษัทฯจะเห็นสมควร และลูกค้ ายินยอมผูกพันที>จะชดใช้ หนีท' ุกชนิดที>
ยังคงต้ องชําระแก่ บริษัทฯ จนครบถ้ วน
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สัญญาแต่ งตัง' นายหน้ าเพื>อซือ' ขายหลักทรั พย์
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ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ เข้ าเป็ นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายอืนทีได้ ประกาศบังคับไว้
และใช้ บริ การต่างๆ ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวในส่วนทีเกียวกับหลักทรัพย์ของลูกค้ า เช่น ฝาก ถอน โอน รับโอน จดแจ้ งและเพิกถอนการจดแจ้ งจํานํา
หลักทรัพย์ออกหรื อถอนใบหลักทรัพย์เป็ นต้ น โดยลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงาน
ดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ เช่น ตกลงให้ บริษัทฯ เปิ ดเผยชือ ทีอยูแ่ ละรายละเอียดอืนๆ เกียวกับตัวของลูกค้ าให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็ นต้ น
ในกรณีทีบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ สามารถเบิกถอนหลักทรัพย์ของลูกค้ าซึงฝากอยู่ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็ นใบหลักทรัพย์หรื อเบิกในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็ นชือลูกค้ าหรื อเป็ นชือบริ ษัทฯ แล้ วบริ ษัทฯ จะเก็บรักษาไว้ เพือลูกค้ าก็
ได้ เช่นกัน โดยให้ ถือว่าสัญญานี 3เป็ นหนังสือมอบอํานาจให้ บริ ษัทฯ สามารถดําเนินการ และลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ องได้ จนเสร็จสิ 3น
ลูกค้ าตกลงทีจะไม่เรี ยกร้ อง ฟ้องร้ อง หรื อดําเนินการอืนใดต่อบริ ษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที ลูกค้ าได้ รับอันเนืองมาจากการกระทํา การงดเว้ นกระทําการ หรื อ
ความผิดของตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลอืนใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการทีลูกค้ าได้ รับใบหลักทรัพย์ลา่ ช้ า เป็ นต้ น
สัญ ญานี ม' ีผลบังคับใช้ ต ลอดไปจนกว่ าจะได้ มีการบอกเลิกสัญ ญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ> ง คู่สัญ ญาอาจบอกเลิกสั ญ ญานีไ' ด้ โดยการบอกกล่ าวเป็ น
หนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ>งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย GQ วัน ทัง' นี ' การบอกเลิกสัญญาไม่ มีผลกระทบต่ อสิทธิและหน้ าที>ของคู่สัญญาทัง' สองฝ่ ายซึ>งได้
มีขึน' ก่ อนการเลิกสัญญาจะมีผล
การเพิกเฉยหรื อความล่าช้ าของบริ ษัทฯ ในการบังคับใช้ สทิ ธิใดๆ ตามสัญญานี 3 หรื อการใช้ สิทธิเพียงครัง3 เดียวหรื อเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็ นการสละสิทธิหรื อตัด
สิทธิของบริ ษัทฯ ทีจะบังคับใช้ สทิ ธิใดๆ ตามสัญญานี 3 และในกรณีทีบริ ษัทฯ ได้ ผอ่ นผันการปฏิบตั ิตามสัญญาของลูกค้ าใดๆ ตามสัญญานี 3 หรื องดเว้ นการใช้ สิทธิ
บอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ ถือว่าการผ่อนผันหรื อการงดเว้ นดังกล่าวเป็ นการผ่อนผันหรื อการงดเว้ นเฉพาะคราวเท่านัน3
นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ทีบริ ษัทฯ มีต่อลูกค้ าตามสัญ ญานี 3 บริ ษัทฯ ก็มีสทิ ธิทีจะเรี ยกให้ ลกู ค้ ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีบริษัทฯ อาจ
ได้ รับอันเนืองมาจากหรื อเกียวกับสัญญานี 3 หรื อเกียวกับการกระทําหรื องดเว้ นกระทําการของลูกค้ าหรื อตัวแทนของลูกค้ า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีบริ ษัทฯ อาจได้ รับอันเนืองมาจากการเรี ยกร้ อง หรื อฟ้องร้ อง โดยบุคคลอืนให้ บริ ษัทฯ ต้ องรับผิดเกียวกับสัญญานี 3 ซึงมิได้ เกิดขึ 3นจากการกระทํา
งดเว้ นกระทําการหรื อความผิดของบริ ษัทฯ แต่ประการใด

ข้ อ p. การยอมรับความเสี>ยง
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ลูก ค้ าเข้ า ใจและยอมรับ ว่ า การซื อ' ขายหลั ก ทรั พ ย์ ในตลาดหลั กทรั พ ย์ หรื อในศูนย์ ซื อ' ขายหลักทรั พ ย์ อ> ืนนั น' มีความเสี> ยงเนื> องจากมู ล ค่ าและ
ผลตอบแทนจากการซือ' ขายหลั กทรั พย์ ดังกล่ าวสามารถขึน' ลงได้ โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรั พย์ ท> ีล งทุน สภาพคล่ องของหลักทรัพย์
หรือภาวะการลงทุนโดยทั>วไปซึ>งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ ท> ไี ม่ อาจทราบล่ วงหน้ าได้ ดังนัน' ลูกค้ าอาจจะไม่ ได้ รับเงินลงทุนและผลประโยชน์
คืนเท่ ากับจํานวนเงินที>ได้ ล งทุ นไปทัง3 นี 3ลูกค้ าเข้ าใจดีว่าสําหรั บ ใบสําคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ หรื อใบสําคัญ แสดงสิทธิประเภทอืนทีมีวนั หมดอายุ ลูกค้ าจะไม่
สามารถซื 3อขายได้ หลังวันหมดอายุนั 3น อนึง ลูกค้ าเข้ าใจและยอมรับว่า สัญญาข้ อนี 3ไม่อาจกล่าวถึงความเสียงในการซื 3อขายหลักทรัพย์ได้ ทงหมด
ั3
ดังนั 3น ลูกค้ าอาจ
มีความเสียงประการอืนซึงมิได้ กล่าวไว้ ในสัญญาข้ อนี 3 และการทีบริ ษัทฯ รับเป็ นนายหน้ าซื 3อขายหลักทรัพย์ก็มิได้ เป็ นสิงทีรับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกัน
ความเสียงต่างๆ ทีเกิดขึ 3นได้ ทั 3งหมด ดังนัน3 ลูกค้ าจะใช้ ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื 3อขายหลักทรัพย์ เพือให้ สอดคล้ องกับระดับผลตอบแทนและความ
เสียงทีลูกค้ ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดจากความเสียงต่างๆ ด้ วยตนเองทั 3งสิ 3น
บริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรื อความเสียหายทีลูกค้ าได้ รับในทุกกรณี หากความสูญเสียหรื อความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุ
สุดวิสยั การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้ วง สงคราม การเข้ าควบคุมโดยอํานาจรัฐ ข้ อผิดพลาดเกียวกับระบบเครื อข่ายการสือสาร หรื อความล่าช้ าอัน
เกิดจากเครื อข่ายการสือสารของบุคคลภายนอก หรื อเครื อข่ายการสือสารของบริ ษัทฯ การตั 3งข้ อจํากัดหรื อข้ อห้ ามทัง3 ในประเทศและต่างประเทศกระแสไฟฟ้ า
ขัดข้ อง กระแสไฟฟ้ าดับ หรื อ เหตุป ระการอืนใดที ส่งผล หรื อทีน่ าจะส่งผลให้ เกิ ดเหตุด ังกล่าว การปิ ดตลาดต่ างประเทศหรื อ ตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์) หรือตลาดอืน หรื อเหตุประการอืนทีมีผลต่อการดําเนินการของบริษัทฯ
ในกรณีทีลูกค้ ามีความประสงค์จะชําระ หรือส่งมอบเงินตามบันทึกข้ อตกลงฉบับนี 3 เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ลูกค้ าตกลงให้ ใช้ อตั ราแลกเปลียนเงินสกุลต่างประเทศ
เทียบกับเงินบาททีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ขายแก่บคุ คลทัวไปในวันทีบริ ษัทฯ แลกเปลียนเงินดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และยอมรับความเสียง
ใดๆ ต่อความสูญเสีย หรื อความเสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเป็ นผลมาจากการแลกเปลียนเงินสกุลหนึงไปเป็ นเงินในอีกสกุลหนึงทีอาจเกิดขึ 3นในบัญชีของลูกค้ า

ข้ อ Ge. ข้ อตกลงอื>นๆ
[c.[

บรรดาหนังสือติดต่อ คําบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรื อหนังสืออืนใดทีจะส่งให้ แก่ลกู ค้ า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรื อ
ให้ คนของบริ ษัทฯ นําไปส่งเองก็ดี ถ้ าหากได้ นําส่งไปยังทีอยู่ซึงลูกค้ าได้ ให้ ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่บริ ษัทฯ หรื อทีอยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรื อสํานักทําการงาน
ของลูกค้ า หรื อได้ ส่งทางโทรสารหรื อโดยทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรื อเลขทีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที
ลูกค้ าได้ ให้ ไว้ แล้ ว ให้ ถือว่าได้ ส่งให้ แก่ลกู ค้ าโดยชอบแล้ ว ทังนี
3 โ3 ดยไม่ต้องคํานึงว่าจะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ และถึงแม้ ว่าส่งให้ แก่ ลกู ค้ าไม่ได้ เพราะทีอยู่ของลูกค้ านั 3น
เปลียนแปลงหรื อรื อ3 ถอนไปโดยลูกค้ าไม่ได้ แจ้ งการเปลียนแปลงหรื อรื อ3 ถอนนั 3นให้ บริ ษัทฯทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาทีอยูไ่ ม่พบก็ดี ให้ ถือ
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[c.\

[c.X
[c.^
[c.a

[c.g
[c.•
[c.•

ว่าลูกค้ าได้ รับและทราบหนังสือติดต่อ คําบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรื อหนังสืออืนใดของบริ ษัทฯ โดยชอบแล้ วในวันทีพนักงานไปรษณีย์หรื อคนของบริ ษัทฯได้
ไปส่ง ณ ภูมิลําเนานัน3 หรื อในวันทีส่งโทรสารหรื อส่งไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ อนึง การแจ้ งหรื อบอกกล่าวใดๆ ซึงตามสัญ ญานี 3มิได้ บังคับให้ ทําเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร หากบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแจ้ งหรื อบอกกล่าวแก่ลกู ค้ าด้ วยวาจา หรื อโดยทางโทรศัพท์หรื อวิธีการอืนใดแล้ วให้ ถือว่าเป็ นการแจ้ งหรื อบอกกล่าว
โดยชอบและลูกค้ าได้ รับทราบโดยชอบแล้ว
ลูกค้ ายอมรับว่า ลูกค้ าเข้ าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทีเกียวข้ องและทําหน้ าทีควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อของบริ ษัทฯ โดยลูกค้ าจะถือปฏิบตั ติ ามโดยเคร่ งครัด รวมทังกรณี
3
ทีมีการ
เปลียนแปลงแก้ ไขหรื อเพิมเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับดังกล่าวภายหลังการทําสัญญานี 3 ลูกค้ าก็ยอมรับ เข้ าใจและรับทราบถึงการเปลียนแปลง
ดังกล่าวด้ วย
ลูกค้ าจะโอนสิทธิหรื อภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี 3 ให้ แก่บคุ คลอืนมิได้
บริ ษัทฯ อาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริ ษัทตามสัญญาฉบับนี 3 ให้ แก่บคุ คลใดได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าก่อน
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ บรรดาข้ อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิ ดบัญชีซื 3อขายหลักทรั พย์และในเอกสารหรื อสัญญาอืนทีเกียวข้ อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ าย
สัญญานี 3ให้ ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญา เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในสัญญานี 3 ในกรณีทีมีข้อความใดขัดหรื อแย้ งกับข้ อความในสัญญานี 3ให้ ใช้ สญ
ั ญานี 3
บังคับ และกรณี ทีข้ อความในเอกสารทีให้ ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญาขัดหรื อแย้ งกันเอง ลูกค้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของบริษัทฯ ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ เป็ น
ดุลพินิจของบริ ษัทในการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดในสัญญานี 3ได้ โดยบริษัทฯ จะต้ องส่งคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไปยังลูกค้ าอย่างน้ อย • วันก่อนวันทีการ
แก้ ไขเพิมเติมจะมีผลใช้ บงั คับ ทั 3งนี 3 การแก้ ไขเพิมเติมทีบริ ษัทได้ แจ้ งไปยังลูกค้ านันให้
3 ถือว่าลูกค้ าได้ ตกลงยอมรับการแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าว หากลูกค้ าไม่มีหนังสือ
โต้ แย้ งคัดค้ านการแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวมายังบริ ษัทก่อนวันทีการแก้ ไขเพิมเติมนันจะมี
3
ผลใช้ บงั คับ
ในกรณี ทีข้ อตกลงแห่งสัญญานี 3 ข้ อใดข้ อหนึงขัดต่อกฎหมาย หรื อไม่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมาย หรื อตกเป็ นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศข้ อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอืนใด คู่สญ
ั ญา ทังสองฝ่
3
ายตกลงให้ ข้อตกลงทีไม่ขดั ต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไป
ในกรณีทีลูกค้ าต้ องการสัญญาคู่ฉบับลูกค้ าสามารถแจ้ งให้ กบั บริ ษัทฯ ทราบ โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งให้ ลกู ค้ าภายในระยะเวลาอันสมควร
สัญญาฉบับนี 3ให้ อยู่ภายใต้ บงั คับและการตีความตามกฎหมายไทย

คู่สญ
ั ญาตกลงว่า ในกรณีทีมีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี 3 ศาลทีมีอํานาจพิจารณาคดี คือศาลทีมีเขตอํานาจในประเทศไทย ทังนี
3 3 บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะดําเนินคดีกบั
ลูกค้ าต่อศาลอืนใดทีมีเขตอํานาจเหนือลูกค้ าและทรัพย์สนิ ของลูกค้ า
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้ าซื 3อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าสามารถร้ องเรียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. เพือเข้ าสูก่ ระบวนการระงับข้ อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึงเป็ นมาตรการในการให้ ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน
ลูกค้ าเข้ าใจข้ อความในสัญญานี 3โดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชือไว้ กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี '
1. ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดและได้ รับการชี 3แจงจากทางเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ แล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าขอรับรองและยืนยันว่าข้ อมูลรายละเอียดข้ างต้ นเป็ นความจริ งทุกประการ
3. ข้ าพเจ้ ามี ความเข้ าใจรับทราบถึงกฏหมาย กฎระเบียบทีเกี ยวข้ อง ตลอดจนประกาศหรื อข้ อบังคับ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย บริ ษั ท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษั ท สํานักหักบัญ ชี(ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หน่วยงานของรัฐ หรื อของบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องดีแล้ ว
4. ข้ าพเจ้ ายินดีปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯอย่างเคร่ งครัด และในการนี 3 ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ า
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพนั ธ์ สํานักหักบัญชีฯและหน่วยงานอืนทีมีอํานาจตามกฎหมาย
5. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลทีกรอกใน Application เป็ นความจริ งทุกประการและข้ าพเจ้ ายินยอมในข้ อตกลงตามเอกสารสัญญาแต่งตังนายหน้
3
าเพือซื 3อขายหลักทรัพย์
ลูกค้ า

เจ้ าหน้ าที>ผ้ ูเปิ ดบัญชี

ลงชือ .........................................................
(......................................................................)
วันที………. /…….…. /….…….

ลงชือ ............................................................
(.....................................................................)
วันที………. /….……. /….…….

ผู้มีอาํ นาจลงนาม
ลงชือ ..........................................................
บริ ษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจํากัด (มหาชน)
วันที………. /…….…. /………..

การให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยหนังสือฉบับนี 3ข้ าพเจ้ ายินดีให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ า ให้ แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ทีได้ รับมอบหมาย*
เพือการพิจารณาและเสนอผลิตภัณฑ์บริ การและข้ อเสนอพิเศษอืนให้ แก่ข้าพเจ้ า และ/หรื อ เพือการอืนได้

ลงนาม ....................................................................................ลายมือชือ
(.....................................................................................)
ผู้ให้ ความยินยอม

หมายเหตุ
* กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ทีได้ รับมอบหมาย หมายถึง
([) บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (\) บริ ษัท ลีสซิงกสิกรไทย จํากัด (X) บริ ษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จํากัด (^) บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กสิกรไทย จํากัด (a)บริ ษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จํากัด (g) บริ ษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จํากัด (•) บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)(•)บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) (‚) บริ ษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (1c) บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยทีจะมีขึ 3นในอนาคต
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แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person
สาหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer
เลขที่บญ
ั ชี /Account No.
ผูข้ อเปิ ดบัญชี (คานาหน้ า/ชื่อ/นามสกุล
Applicant Name (Title/Name/Surname)
บัตรประชาชนเลขที่
ID Card No.

สัญชาติ
Nationality (ies)

โปรดระบุทุกสัญชาติ ที่ท่านถือ/ Please specify all nationalities that you hold

หนังสือเดิ นทาง เลขที่
Passport No.

ส่วนที่ 1 Part 1 สถานะของลูกค้าStatus of Customer
โปรดเลือกทาเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่านPlease check the appropriate boxes corresponding to your status
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ ง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้ นสุดคาถาม
If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-9 and no further question is required.
1.ท่านเป็ นพลเมืองอเมริ กนั ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?
2.ท่านเป็ นผู้ถือบัตรประจาตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูก ต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริ กา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่
Are you aholder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?
3.ท่านเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กาและมีหน้ าที่ต้องเสียภาษี ให้กบั สหรัฐอเมริ กาใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

W-9

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมแนบเอกสารสละสัญชาติ อเมริ กนั และสิ้ นสุดคาถาม
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.ท่านเกิ ดในสหรัฐอเมริ กา (หรือดิ นแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริ กา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริ กนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. Citizenship?

ส่วนที่ 2 Part 2

ใช่ /Yes
ใช่ /Yes

ไม่ใช่/No
ไม่ใช่/No

ใช่ /Yes

ไม่ใช่/No

W-8BEN
ใช่ /Yes

ไม่ใช่ /No

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ่ ห้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจ ทางการเงิน

3.
4.

ธนาคารกสิกรไทยมีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
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.
ท่านตกลงทีจ่ ะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยภายใน 30 วันหลังจาก มีเหตุ การณ์เปลีย่ นแปลง อันทาให้ขอ้ มูล
ของท่านทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถกู ต้อง
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.
ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทท่ี ่าน ไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกีย่ วกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยมีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามทีก่ ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร
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.

ส่วนที่ 3 Part 3

การยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชีAuthorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไ่ ม่ อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในการดาเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEto:
1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษทั ภายในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชือ่ ลูกค้า ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA(คือ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ าม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า -ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ทีม่ อี ยู่กบั กลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจทีอ่ าจถูกร้องขอโดยบริษทั ภายในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
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. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ทท่ี ่านได้รบั หรือผ่านจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในจานวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ /หรือต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง
IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
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.
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั ( U.S. person) หรือข้อมูลทีจ่ าเป็ นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการ
บังคับใช้กฎหมายทีห่ า้ มการรายงานข้อมูลได้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร
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.
หมายเหตุเพือ่ วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ “กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย” ให้หมายความรวมถึง บริษทั ทีเ่ ข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA ประกอบด้วย (1) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (2) บลจ.กสิกรไทย (3) บล.
กสิกรไทย (4) บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ และบริษทั อืน่ ๆทีจ่ ะเข้าร่วมเป็ นหนึง่ ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในอนาคต
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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซง่ึ รวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อ
เป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นสาคัญ
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.

ลายมือชื่อผูข้ อเปิ ดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date

หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
วันที ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร ..............................................
สาขา................................................................
ข้าพเจ้า ........................................................................ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
ชือบัญชี .................................................................................. บัญชีเลขที
− −
−
สถานทีติดต่อ เลขที ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.์ ....................... โทร...........................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนทีปรากฏในใบแจ้งหนีC และสือ
บันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอืนใด
ทีได้รบั แต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หาก
ปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงินทีบริษัทแจ้งแก่ทางธนาคารนัC นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า
ตามจํานวนทีปรากฏในใบแจ้งหนีC และสือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า ตกลงทีจะ
ดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ข้าพเจ้าขอสละสิทธิQในการเรียกร้องหรือฟ้ องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้เ งินทีธนาคารได้หักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจ้งหนีC และสือบันทึก ข้อมูล
(MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอืนใดทีได้รบั แต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัC นเท่านัC น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้า
ไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนัCนได้จากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ ล้ว
ในกรณีทีเอกสารหลักฐานเลขทีบัญชีเงินฝากทีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลียนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้า
ตกลงให้หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากฉบับนีC คงมีผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีได้เปลียนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มผี ลบังคับทันทีนับแต่วนั ทีทําหนังสือนีC และให้มผี ลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิก
ถอน (แจ้งยกเลิก) โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารและบริษัทรับทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ.............................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.......................................................) ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร
สําหรับบริษัท
COMPANY CODE
รับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมเป็ นลูกค้าของบริษัท
ลงชือ ......................................................................................
(.....................................................................................)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
วันที .........................................

สําหรับธนาคาร
ธนาคารตกลงดําเนิ นการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี
ธนาคารไม่สามารถดําเนิ นการได้เนื องจาก
บัญชีปิดแล้ว ลายมือชือไม่ถูกต้อง
เลขทีบัญชีไม่ถูกต้อง อืนๆ.......................
ลงชือ ........................................................................................
(.....................................................................................)
ลายมือชือผูร้ บั มอบอํานาจสาขา
วันที .........................................
สําหรับธนาคารสาขาเจ้าของบัญชี
Version: FEB2018

หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
วันที ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร ..............................................
สาขา................................................................
ข้าพเจ้า ........................................................................ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
ชือบัญชี .................................................................................. บัญชีเลขที
− −
−
สถานทีติดต่อ เลขที ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.์ ....................... โทร...........................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนทีปรากฏในใบแจ้งหนีC และสือ
บันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอืนใด
ทีได้รบั แต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หาก
ปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงินทีบริษัทแจ้งแก่ทางธนาคารนัC นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า
ตามจํานวนทีปรากฏในใบแจ้งหนีC และสือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า ตกลงทีจะ
ดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ข้าพเจ้าขอสละสิทธิQในการเรียกร้องหรือฟ้ องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้เ งินทีธนาคารได้หักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจ้งหนีC และสือบันทึก ข้อมูล
(MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอืนใดทีได้รบั แต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัC นเท่านัC น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้า
ไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนัCนได้จากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ ล้ว
ในกรณีทีเอกสารหลักฐานเลขทีบัญชีเงินฝากทีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลียนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้า
ตกลงให้หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากฉบับนีC คงมีผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีได้เปลียนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มผี ลบังคับทันทีนับแต่วนั ทีทําหนังสือนีC และให้มผี ลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิก
ถอน (แจ้งยกเลิก) โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารและบริษัทรับทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ.............................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.......................................................) ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร
สําหรับบริษัท
COMPANY CODE
รับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมเป็ นลูกค้าของบริษัท
ลงชือ ......................................................................................
(.....................................................................................)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
วันที .........................................

สําหรับธนาคาร
ธนาคารตกลงดําเนิ นการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี
ธนาคารไม่สามารถดําเนิ นการได้เนื องจาก
บัญชีปิดแล้ว ลายมือชือไม่ถูกต้อง
เลขทีบัญชีไม่ถูกต้อง อืนๆ.......................
ลงชือ ........................................................................................
(.....................................................................................)
ลายมือชือผูร้ บั มอบอํานาจสาขา
วันที .........................................
สําหรับธนาคารสํานักงานใหญ่
Version: FEB2018

หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
วันที ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร ..............................................
สาขา................................................................
ข้าพเจ้า ........................................................................ เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
ชือบัญชี .................................................................................. บัญชีเลขที
− −
−
สถานทีติดต่อ เลขที ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.์ ....................... โทร...........................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนทีปรากฏในใบแจ้งหนีC และสือ
บันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอืนใด
ทีได้รบั แต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หาก
ปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงินทีบริษัทแจ้งแก่ทางธนาคารนัC นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า
ตามจํานวนทีปรากฏในใบแจ้งหนีC และสือบันทึกข้อมูล (MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า ตกลงทีจะ
ดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ข้าพเจ้าขอสละสิทธิQในการเรียกร้องหรือฟ้ องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้เ งินทีธนาคารได้หักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพือชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจ้งหนีC และสือบันทึก ข้อมูล
(MEDIA) หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอืนใดทีได้รบั แต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัC นเท่านัC น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้า
ไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนัCนได้จากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ ล้ว
ในกรณีทีเอกสารหลักฐานเลขทีบัญชีเงินฝากทีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปลียนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้า
ตกลงให้หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากฉบับนีC คงมีผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีได้เปลียนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มผี ลบังคับทันทีนับแต่วนั ทีทําหนังสือนีC และให้มผี ลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิก
ถอน (แจ้งยกเลิก) โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารและบริษัทรับทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 เดือน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ.............................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.......................................................) ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร
สําหรับบริษัท
COMPANY CODE
รับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมเป็ นลูกค้าของบริษัท
ลงชือ ......................................................................................
(.....................................................................................)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
วันที .........................................

สําหรับธนาคาร
ธนาคารตกลงดําเนิ นการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี
ธนาคารไม่สามารถดําเนิ นการได้เนื องจาก
บัญชีปิดแล้ว ลายมือชือไม่ถูกต้อง
เลขทีบัญชีไม่ถูกต้อง อืนๆ.......................
ลงชือ ........................................................................................
(.....................................................................................)
ลายมือชือผูร้ บั มอบอํานาจสาขา
วันที .........................................
สําหรับบริษัท
Version: FEB2018

