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ข้อมูลลูกค้า 

ลกูค้าสามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรัพย์กสิกรไทย 

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code 

 

 

วนัที่ …………. /……….…. /…….………                                                                                                      เลขที่บญัชี..................................................... 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบญัชีและให้ข้อมลูของข้าพเจ้า ดงัตอ่ไปนี ้
  

ประเภทบัญชี (Type of Account) 

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

ช่องทางการซือ้ขาย (Trading Channel)  
 ผ่านผู้จัดการเงนิทุนบุคคล (Equity Wealth Manager)  ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) 
 

 

1. ข้อมูลส่วนตัว และช่องทางการติดต่อ 
 

 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ ....................................................................................... เพศ  ชาย   หญิง 

ช่ือ - สกลุ (ไทย)................................................................................................................... ................ 
ช่ือ - สกลุ (องักฤษ)..................................................................................................................... ......... 
วนั เดือน ปีเกิด(พ.ศ.)// สญัชาต(ิโปรดระบทุกุสญัชาตท่ีิทา่นถือ).................................................................................................. 

 บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรรัฐวสิาหกิจ หนังสือเดนิทาง  บัตรอ่ืน ...................................................  
เลขท่ีบตัร.......................................................................... วนัท่ีหมดอายบุตัร (พ.ศ.)// 

ช่องทางการตดิต่อ1 
โทรศพัท์บ้าน(โปรดระบ)ุ.............................................. มือถือ................................................................................. 
อีเมล................................................ ............................โทรสาร.............................................................................. 

ระดับการศกึษา  ต ่ำกว่ำระดบัปริญญำตรี  ปริญญำตรี  สูงกว่ำปริญญำตรี  อื่นๆ ................................................................  

อาชีพ 

 เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ / ค้าขาย(โปรดเลือกประเภทธุรกิจ)  
๐ ธุรกิจคำ้อญัมณีเพชรพลอยทองค ำหรือเคร่ืองประดบัทีท่ ำดว้ยอญัมณีเพชรพลอยทองค ำ ๐ ธุรกิจสถำนบริกำรเพือ่กำรบนัเทิง 
๐ บริกำรโอนและรับโอนเงินทัง้ในและข้ำมประเทศซ่ึงมิใช่สถำบนักำรเงิน ๐ ธุรกิจคำสิโน / บ่อนกำรพนนั 
๐ รับแลกเปลี่ยนเงินตรำ ซ่ึงมิใช่สถำบนักำรเงิน ๐ คำ้อำวธุยทุธภณัฑ์ 
๐ นำยหนำ้จดัหำงำน(รับคนจำกต่ำงประเทศ / ส่งคนไปต่ำงประเทศ) ๐ ธุรกิจน ำเทีย่ว /บริษทัทวัร์ 
๐ คำ้ขำยของมือสองคำ้หรือรับซ้ือของเก่ำ ๐ ธุรกิจอื่นๆ(โปรดระบ)ุ............................................. 
 พนักงานบริษัท/ ลูกจ้าง  พนักงานรัฐวสิาหกิจ  ข้าราชการ  แพทย์ / พยาบาล 
 อาจารย์ / นักวชิาการ / นักวจิัย  ทหาร / ต ารวจ  นักเรียน / นักศกึษา  อัยการ / ผู้พิพากษา   
 อาชีพอ่ืนๆ(โปรดระบุ) ................................................................................ ประเภทธุรกิจ ................................................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน/สถานศกึษา............................................................................ ต าแหน่ง............................................................................................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ........................................................โทรสาร............................................................................... 

บุคคลที่สามารถตดิต่อได้กรณีฉุกเฉิน 
   ช่ือ – สกลุ............................................................................................................................... ความสมัพนัธ์................................................................. 
โทรศพัท์(ไม่ใช่เบอร์เดียวกบัลกูค้า) ........................................... 

 

                                                 
1เบอร์โทรศพัท์มือถือ และอีเมลจะเป็นช่องทำงในกำรติดต่อ และรบับริกำรต่ำงๆ จำกบริษัทฯ 

สแกน 

เพื่อเปิดบัญชีหุ้น 
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ข้อมูลลูกค้า 

ลกูค้าสามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรัพย์กสิกรไทย 

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code 

ข้อมูลที่อยู่ รายละเอียดที่อยู่ 

 
1.) ที่อยู่ทะเบียนบ้าน 
 

 

เลขท่ี............................ หมู่ท่ี............. อาคาร/หมู่บ้าน....................................................... 
ซอย....................................................ถนน...................................................................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์......................................................... 
โดยท่ีอยู่ตรงกับบัตรประชาชน 
โดยท่ีอยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน 

2.) ที่อยู่ปัจจุบนั  

ตามท่ีอยู่ทะเบียนบ้าน  ท่ีอยู่อ่ืน(โปรดระบุ) 
เลขท่ี............................ หมู่ท่ี............. อาคาร/หมู่บ้าน....................................................... 
ซอย....................................................ถนน...................................................................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์........................ประเทศ........................................ 

3.) สถานที่ท างาน 

ตามท่ีอยู่ทะเบียนบ้าน  ตามท่ีอยู่ปัจจุบัน  ท่ีอยู่อ่ืน(โปรดระบุ) 
เลขท่ี............................ หมู่ท่ี............. อาคาร/หมู่บ้าน....................................................... 
ซอย....................................................ถนน...................................................................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์........................ประเทศ........................................ 

4.) ที่อยู่ส าหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์   

ตามท่ีอยู่ทะเบียนบ้าน   ท่ีอยู่ปัจจุบัน  สถานท่ีท างาน  ท่ีอยู่อ่ืน(โปรดระบุ) 
เลขท่ี............................ หมู่ท่ี............. อาคาร/หมู่บ้าน....................................................... 
ซอย....................................................ถนน...................................................................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์........................ประเทศ........................................ 

2. ข้อมูลการลงทุน 

   วัตถุประสงค์การลงทุน  เพ่ือลงทนุระยะยาว  เพ่ือเก็งก าไร/ลงทนุระยะสัน้   เพ่ือป้องกนัความเส่ียง 
   ระดับความเข้าใจในการลงทุน  
 หลกัทรัพย์  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 
 ตราสารอนพุนัธ์  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  น้อย 

3. ข้อมูลทางการเงนิ  

รายได้ประจ าต่อเดือน …............................ บาท รายได้อ่ืนๆ ต่อเดือน ….…….……............บาท แหล่งท่ีมาของรายได้....................................... 
แหล่งท่ีมาของรายได้มาจากประเทศ (โปรดระบแุหล่งท่ีมารายได้ทกุประเทศท่ีทา่นได้รับ) .................................................................................................... ... 

4. สถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส  โสด สมรส  หม้าย  หย่าร้าง กรณีสมรสโปรดระบ ุช่ือ - สกลุของคูส่มรส ...................................................................... 
สถานท่ีท างาน.........................................................................ต าแหน่ง.................................................... ประเภทธุรกิจ....................................................  
โทรศพัท์........................................... รายได้ประจ าตอ่เดือนของคูส่มรส ……….................……. บาท แหล่งท่ีมาของรายได้.................................................. 
แหล่งท่ีมาของรายได้มาจากประเทศ (โปรดระบแุหล่งท่ีมารายได้ทกุประเทศท่ีท่านได้รับ) ........................................................................................ ...............  
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ข้อมูลลูกค้า 

ลกูค้าสามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรัพย์กสิกรไทย 

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code 

 

5. บริการอื่นๆ บนบัญชี 

 สมคัรบริการซือ้ขายออนไลน์ (K-Cyber Trade) 
 สมคัรบริการ e-Dividend โดยโอนเข้าบญัชี(พร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชี) 

๐ บญัชีเดียวกบัท่ีท าธุรกรรม ATS/ODD 
๐ บญัชีอ่ืนๆ(โปรดระบุ)  

ธนาคาร....................................................................สาขา.........................................................................................เลขท่ีบญัชี.................................................................................. 

6. แบบแสดงตนทั่วไป  

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบญัชี และเป็นผู้ รับประโยชน์ท่ีแท้จริง2จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในบญัชีนี ้ ใช่  ไม่ใช่ (โปรดระบุ) 

ช่ือ– สกลุ..................................................................................................................................... ความสมัพนัธ์................................................................................ 

การด ารงต าแหน่งหรือมีความเก่ียวข้องทางการเมือง3ของข้าพเจ้า     ไม่ม ี  มี โปรดระบุต าแหน่ง.............................. 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ ร่วมงานใกล้ชิดกบัผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งหรือมีความเก่ียวข้องทางการเมือง4    ไม่ม ี  มี (โปรดระบุ) 

ช่ือ– สกลุ..................................................................... ต าแหน่งทางการเมือง ............................................................... ความสมัพนัธ์.............................................. 

การด ารงต าแหน่งหรือมีความเก่ียวข้องทางการเมือง3 ของบดิา มารดา คูส่มรส บตุร    ไม่ม ี  มี (โปรดระบุ) 

ช่ือ– สกลุ..................................................................... ต าแหน่งทางการเมือง ............................................................... ความสมัพนัธ์.............................................. 

ข้าพเจ้ามีความสมัพนัธ์กบัพนกังานของบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) 

ช่ือ– สกลุ..................................................................................................................................... ความสมัพนัธ์................................................................................ 

ผู้ รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์      ไม่ม ี  มี (โปรดระบุ)    

ช่ือ– สกลุ............................................................. ความสมัพนัธ์............................................................โทรศพัท์(ไม่ใช่เบอร์เดียวกบัลกูค้า)...................................... 

ข้าพเจ้าและคูส่มรสมีประวติัการกระท าความผิดตามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกนัการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสงู  ไม่ม ี  มี (โปรดระบุ)  
ความผิด.................................................................................................................................................................................................. ปี พ.ศ................................ 
 

                                                 
2  ผู้รบัผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง หมำยถึง บคุคลธรรมดำผู้เป็นผู้รบัประโยชน์ หรือมีอ ำนำจควบคมุกำรกำรท ำธุรกรรม หรือบคุคลทีลู่กค้ำท ำธุรกรรมแทน  
3  กำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีควำมเกีย่วข้องทำงกำรเมือง หมำยถึง 

(1)สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (2)สมำชิกวุฒิสภำ (3)รัฐมนตรี (ระดบัรัฐมนตรีช่วยข้ึนไป) (4)ผู้พิพำกษำ (ระดบัผู้ช่วยข้ึนไป) (5)อยักำร (ระดบัผู้ช่วยข้ึนไป) (6)ผู้บริหำร
สูงสุดขององค์กรตำมรฐัธรรมนูญหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ (7)ทหำร/ต ำรวจ (ระดบันำยพลข้ึนไป) (8)ผู้ที่เคยด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 1-7 และพน้ต ำแหน่งไม่เกิน 1 ปี 
หรือเกิน 1 ปี แต่ยงัมีบทบำททำงกำรเมืองอยู่  

4  ผู้ร่วมงำนใกล้ชิดกบัผู้ทีด่ ำรงต ำแหนง่ หรือมีควำมเกีย่วข้องทำงกำรเมือง หมำยถึง  
(1)ผู้ทีดู่แลทรพัย์สินและผลประโยชน์ของบคุคลทีด่ ำรงต ำแหน่งหรือมีควำมเกีย่วข้องทำงกำรเมือง  
(2)ผู้ทีมี่ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลทีด่ ำรงต ำแหน่งหรือมีควำมเกีย่วข้องทำงกำรเมือง 
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Customer Risk Profile 

ลกูค้าสามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรัพย์กสิกรไทย 

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code 

1. อายุของท่านในปัจจุบัน   
(1) มากกวา่ 55 ปี  (2) 45 – 55 ปี  (3) 35 - 44 ปี  (4) น้อยกวา่ 35 ปี 
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงนิและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลีย้งดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด 
(1) มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด  (2) ระหวา่งร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 
(3) ระหวา่งร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทัง้หมด (4) น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด 
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงนิในปัจจุบันอย่างไร 
(1) มีทรัพย์สินน้อยกวา่หนีส้ิน   (2) มีทรัพย์สินเทา่กบัหนีส้ิน  
(3) มีทรัพย์สินมากกวา่หนีส้ิน    (4) มีความมัน่ใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว 
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนีบ้้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(1) เงินฝากธนาคาร    (2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
(3) หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้  (4) หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีความเสี่ยงสงู  
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงนิลงทุนนี ้
(1) ไมเ่กิน 1 ปี  (2) 1 – 3 ปี  (3) 3 – 5 ปี  (4) มากกวา่ 5 ปี 
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ  
(1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและได้รับผลตอบแทนสม ่าเสมอแตต่ ่าได้   
(2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ แตอ่าจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง  
(3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สงูขึน้ แตอ่าจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินต้นได้มากขึน้ 
(4) เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงที่จะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้  
7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึน้ด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด 

 

(1) กลุม่การลงทนุที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไมข่าดทนุเลย 
(2) กลุม่การลงทนุที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 1% 
(3) กลุม่การลงทนุที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 5% 
(4) กลุม่การลงทนุที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 15% 
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
(1) กงัวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทนุ   (2) ไมส่บายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 
(3) เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึ่ง  (4) ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสงูขึน้ 
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เม่ือมูลค่าเงนิลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
(1) 5% หรือน้อยกวา่     (2) มากกวา่ 5% - 10% (3) มากกวา่ 10% - 20%  (4) มากกวา่ 20% ขึน้ไป 
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนีท่้านพบว่ามูลค่าเงนิลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร  
(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทนุที่เหลือทิง้  (2) กงัวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 
(3) อดทนถือตอ่ไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา  (4) ยงัมัน่ใจ เพราะเข้าใจวา่ต้องลงทนุระยะยาว และจะเพ่ิมเงินลงทนุในแบบเดิมเพ่ือเฉลี่ยต้นทนุ 
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงนิ
ลงทุนทัง้หมด และอาจต้องลงเงนิชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด (ส าหรับการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์) 
(ก) ไมไ่ด้   (ข) ได้บ้าง   (ค) ได้ 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพียงใด (ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ) 
(ก) ไมไ่ด้   (ข) ได้บ้าง   (ค) ได้  
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ผลการประเมิน 

คะแนนของข้อ 1 - 10 รวมกนั คะแนน 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ประเภทตราสารท่ีสามารถลงทุนได้ 

ต ่ากว่า 15 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเส่ียงได้ต ่า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง และมีวตัถปุระสงค์การ
ลงทนุในระยะสัน้ๆ 

 เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้, ตราสารหนีภ้าครัฐท่ีมีอายุ
มากกวา่ 1 ปี > ร้อยละ 60 

 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี < ร้อยละ 40 
 ตราสารทนุ5 < ร้อยละ 10 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 

ตัง้แต่ 
15 - 21 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเส่ียงได้ 
ปานกลางค่อนข้างต ่า  
หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทนุท่ีรับความเส่ียงได้น้อย เน้น
ปกป้องเงินลงทนุ โดยมุ่งหวงัรายได้สม ่าเสมอจากการลงทนุ 

 เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ < ร้อยละ 30 
 ตราสารหนีภ้าครัฐท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี ้

ภาคเอกชนท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี  < ร้อยละ 60 
 ตราสารทนุ5 < ร้อยละ 20 
 ตราสารอนพุนัธ์6 < ร้อยละ 10 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 - 4 

ตัง้แต่ 
22 - 29 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเส่ียงได้ 
ปานกลางค่อนข้างสูง  
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมลูคา่การลงทนุท่ีลดลงเป็น
ครัง้คราวได้ 

 เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ < ร้อยละ 10 
 ตราสารหนีภ้าครัฐท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี ้

ภาคเอกชนท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี  < ร้อยละ 50 
 ตราสารทนุ5 < ร้อยละ 40 
 ตราสารอนพุนัธ์6 < ร้อยละ 20 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 - 5 

ตัง้แต่ 
30 - 36 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเส่ียงได้สูง 
หมายความว่า ท่านยอมรับความเส่ียงได้สงู รับความผนัผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทนุได้ โดยมุ่งหวงัการ
เตบิโตของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว 

 เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ < ร้อยละ 15 
 ตราสารหนีภ้าครัฐท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี ้

ภาคเอกชนท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี  < ร้อยละ 40 
 ตราสารทนุ5 < ร้อยละ 50 
 ตราสารอนพุนัธ์6 < ร้อยละ 30 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 - 7 

37 ขึน้ไป 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเส่ียงได้สูง
มาก 
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสงู 
แม้จะมีความเส่ียงสงูและยอมรับการขาดทนุได้ในระดบัสงูพอควร 

 เงินฝากและตราสารหนีร้ะยะสัน้ < ร้อยละ 5 
 ตราสารหนีภ้าครัฐท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี และตราสารหนี ้

ภาคเอกชนท่ีมีอายมุากกวา่ 1 ปี  < ร้อยละ 30 
 ตราสารทนุ5 > ร้อยละ 50 
 ตราสารอนพุนัธ์6 < ร้อยละ 40 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 - 8 

  

                                                 
5 ตราสารทนุ หมายถึง หลกัทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหลกัทรัพย์ที่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6 ตราสารอนพุนัธ์ หมายถึง สินค้าโภคภณัฑ์, ฟิวเจอร์สและออปชัน่ 
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ค าเตือน (Disclaimer) 
 

 แบบประเมิน Risk Profile ชุดนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ลงทนุรับทราบระดบัความเสี่ยงในการลงทนุที่ตนเองยอมรับได้ และรับทราบค าแนะน า
เบือ้งต้นในการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) โดยสดัส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนีเ้ป็นเพียงตัวอย่าง
ค าแนะน าเบือ้งต้นในการจดัสรรการลงทนุตามผลการประเมินท่ีได้  

 การลงทนุมีความเสีย่ง ดงันัน้ ก่อนตดัสนิใจลงทนุ ลกูค้าควรศกึษาข้อมลูและพิจารณาปัจจยัอื่นในการวางแผนการลงทนุ เช่น ฐานะทางการเงิน 
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะน าการลงทนุเพื่อรับค าแนะน าที่เหมาะสมตอ่ไป 

 ลกูค้ายินยอมให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อประกอบการจดัท าแบบประเมิน Customer Risk Profile ของลกูค้า และลกูค้ารับทราบวา่ได้
ท าแบบสอบถามนีเ้พื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสีย่งในการลงทนุท่ีรับได้และค าแนะน าเบือ้งต้นในการจดัสรรการลงทนุของตนเอง  

 ลกูค้ารับรองและยืนยนัวา่ข้อมลูที่ได้ให้ไว้เป็นข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนไมท่ าให้บคุคลใดส าคญัผิดในสาระส าคญั 
 ระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้าประเมินจากข้อมลูที่ลกูค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านัน้ ทัง้นี ้ มิได้เป็นการแสดงว่า บริษัทรับรอง

ถึงความถกูต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความนา่เช่ือถือของข้อมลูของลกูค้าที่ลกูค้าได้แจ้ง และผลการประเมินดงักลา่ว 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทท าการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงใน  

การลงทนุของลกูค้าและค าแนะน าเบือ้งต้นในการจดัสรรการลงทนุ ถือวา่ลกูค้ารับทราบผลการประเมินของตนเองและลกูค้ารับทราบระดบัความ
เสีย่งในการลงทนุ รวมทัง้ค าแนะน าเบือ้งต้นในการจดัสรรการลงทนุ (ซึง่ประมวลผลจากข้อมลูที่ลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ของตนแล้ว 

 ลกูค้าควรศกึษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนและเอกสารข้อมลูที่เก่ียวข้อง(รวมทัง้ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทนุและควรขอ
ค าแนะน าในการลงทนุจากผู้ที่สามารถให้ค าแนะน าการลงทนุแก่ลกูค้าได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กบัการศึกษาผลการประเมินระดบัความ
เสี่ยงในการลงทนุเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตราสารหรือการลงทนุประเภทอื่นๆที่เหมาะสมกบั
ตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง้นี ้ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัท(ถ้ามี)เป็นเพียงข้อมูลประกอบการ
ตดัสนิใจการลงทนุของลกูค้าเทา่นัน้ 

 การลงทนุขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของลกูค้าเอง ซึง่ไมผ่กูพนักบัผลการประเมินของลกูค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสีย่งของการลงทุน
ที่ได้รับ รวมทัง้อาจไม่เป็นไปตามค าแนะน าเบือ้งต้นในการจดัสรรการลงทนุตามแบบประเมินนี ้รวมทัง้ ลกูค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจาก
การลงทุน ในกรณีที่ลกูค้าตดัสินใจลงทุนในระดบัความเสี่ยงที่สงูกว่าระดบัความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลกูค้าตกลงที่จะ
ยินยอมรับความเสีย่งของการลงทนุนัน้เอง ลกูค้ายอมรับวา่การด าเนินการลงทนุของลกูค้าอาจไมเ่ป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่นน่อน
และสามารถเปลีย่นแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 ในกรณีที่ลกูค้าร้องขอ บริษัทในฐานะตวักลางในการเสนอขายตราสารประเภทตา่ง ๆ จะให้ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะและความเสี่ยงของตราสาร
นัน้ ๆ เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุของลกูค้าเทา่นัน้ 

 บริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไมม่ีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการลงทนุของลกูค้า 
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้า ตวัอย่างค าแนะน าเบือ้งต้นใน

การจดัสรรการลงทนุ ผลการประเมิน และข้อมลูที่เก่ียวข้อง โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด แบบประเมิน การด าเนินการท่ี
เก่ียวข้อง และข้อมลูที่เก่ียวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนกัลงทนุในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งลกูค้าได้อา่นค าเตือนข้างต้นและข้อมลูที่เก่ียวข้องแล้ว
และลกูค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงที่เก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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สญัญานีท้ าขึน้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ …...…. /….……. /…..…… ระหวา่ง บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
(ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่“บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ่ง กบั.................................................................................................................. (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่  ”ลกูค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง  
โดยที่ลกูค้ามีความประสงค์แตง่ตัง้ให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลกูค้า ทัง้สองฝ่ายจงึตกลงท าสญัญากนัมีข้อความตอ่ไปนี ้
 

ข้อ 1. ค าจ ากัดความ 
 

ในสญัญานีแ้ละเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง ค าตอ่ไปนีห้ากมิได้แสดงความหมายให้ชดัแจ้งเป็นอยา่งอ่ืน ให้มีความหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ต่อไปนี ้
 
“หลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง หุ้น หุ้นกู้  หน่วยลงทนุ อันได้แก่ ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุรวม ใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุ ตัว๋เงิน ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร หรือ
ตราสารอ่ืนใดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก าหนด รวมทัง้สัญญาและตราสารอ่ืนๆ 
ตลอดจนดอกผลของหลกัทรัพย์นัน้ๆ 

“ตลาดหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ลว่งหน้า และแหลง่กลาง
อ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดรอง 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง สถานที่อนัเป็นศนูย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทัง้บริการที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการหัก
บญัชี 

 “ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย”  
หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วมตามบทนิยามแหง่ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 “ลูกค้า”   ให้หมายความรวมถึง บคุคลซึง่ลกูค้ามอบหมายหรือยินยอมให้กระท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์แทนหรือในนามของลกูค้าด้วย 
 “ซือ้”   ให้หมายความรวมถึง การจองซือ้หลกัทรัพย์ด้วย 

“เงนิทดรอง” หมายความถึง เงินซึง่บริษัทฯ ได้จา่ยเป็นคา่ซือ้หรือคา่จองซือ้หลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยอ่ืนใดซึง่เกิดจากการซือ้
ขายหลกัทรัพย์แทนลกูค้า และให้รวมถึงคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เกิดขึน้จากการติดตามการช าระหนีข้องลกูค้าด้วย 

 

ข้อ 2. การแต่งตัง้และมอบอ านาจให้เป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 

ลกูค้าตกลงแตง่ตัง้และมอบอ านาจให้บริษัทฯ เป็นนายหน้าของลกูค้าเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ทกุบญัชีที่ลกูค้าเปิดไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายผ่านระบบใดซึ่งบริษัทฯ หรือ ตลาดหลกัทรัพย์จดัให้มีขึน้ทัง้ที่มีอยู่แล้วในขณะท าสญัญานีห้รือที่จะมีขึน้
ในอนาคต โดยให้ถือหนังสือฉบบันีเ้ป็นหนังสือมอบอ านาจให้กระท าการตามสญัญานี ้และลกูค้าตกลงว่าจะจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัทฯ ตามอตั ราที่บริษัทฯ 
ก าหนด รวมทัง้ ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากร คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกรวมวา่ “คา่บ าเหน็จ” โดยยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง
อตัราคา่บ าเหน็จได้ภายใต้ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
การมอบอ านาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการให้บริษัทฯ มีอ านาจด าเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ช าระราคา รับช าระราคา 
เบิกถอนและน าเข้าฝากซึง่หลกัทรัพย์ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า แจ้งตอ่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้ระบชุื่อบริษัทฯ หรือบคุคลที่บริษัท ฯ  
ก าหนดเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์แทนลูกค้า ใช้ดลุพินิจท าการจองซือ้หรือใช้สิทธิใดๆ ในหลกัทรัพย์ตามสิทธิที่ลกูค้ามีอยู่ การจ าน าหลกัทรัพย์ ตัว๋เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน
ของลกูค้าหรือท าสญัญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลกูค้าเพื่อเป็นประกันการช าระหนีต้ามสญัญานี ้รวมถึงการไถ่ถอนจ าน าหรือหลักประกันใดๆ และให้มี
อ านาจลงนามท านิติกรรม หรือกระท าการใดๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการใดๆตามที่ระบุไว้ในสญัญานีส้ าเร็จสมบูรณ์ โดยให้ บริษัทฯ มีอ านาจ
แต่งตัง้ตวัแทนช่วงเพื่อด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสญัญานี ้รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทฯเข้าท านิติกรรมกับลกูค้าในนามบริ ษัทฯเองตลอดจนเป็นตวัแทนของ
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย 
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ข้อ 3. การส่ังซือ้หรือขายหลักทรัพย์ 
 

3.1 ในการสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ใด จ านวนเทา่ใด และในราคาเทา่ใดนัน้ ลกูค้าอาจมีค าสัง่ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร หรือโดยทางโทรศพัท์ โทรสาร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทัว่ไปในประเพณีปฏิบตัิของการสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เพื่อจะให้บริษัทฯ สั่ งซือ้หรือขายหลกัทรัพย์เป็น
ครัง้คราว อยา่งไรก็ดี ค าสัง่โดยวิธีการตา่งๆนัน้จะถือเป็นค าสัง่โดยชอบของลกูค้าตามสญัญานีเ้ม่ือบริษัทฯ ได้รับทราบค าสัง่นัน้โดยชดัเจนปราศจากข้อสงสยัแล้ว 
และในการนีล้กูค้าตกลงยอมรับผลของค าสัง่ดงักลา่วเสมือนวา่ ลกูค้าได้ท าค าสัง่นัน้ด้วยตนเองทกุประการ 
ในกรณีลกูค้ายกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยพลนั ซึง่การยกเลิกค าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์จะมีผลเม่ือบริษัทฯ ได้ยืนยนัการยกเลิก
ค าสัง่นัน้แล้ว ทัง้นี ้ไมก่ระทบถึงการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กระท าไปแล้ว 

3.2 คู่สญัญาตกลงและยอมรับวา่ ในการสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์นัน้เป็นการสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จ านวนและราคาที่ต้องการซือ้หรือ
ขายเท่านัน้ โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นการซือ้จากหรือขายให้แก่ผู้ ใดหรือมีผู้ ใดเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายนัน้ หรือหลกัทรัพย์นัน้มีลกัษณะระบเุฉพาะอยา่งใด 
และเม่ือบริษัทฯ จะต้องรับหรือสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ซือ้ ผู้ ขายหรือลกูค้า ก็ให้ใช้หลกัทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกนัและจ านวนเท่ากนัแทนกนัได้ ลกูค้าตกลงว่า
ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ตามค าสัง่ของลกูค้า การซือ้หรือขายดงักลา่วอาจเป็นการซือ้หรือขายกบับริษัทฯ เองก็ได้ 
ลกูค้าตกลงวา่บริษัทฯไมมี่ความผกูพนัที่จะต้องรับหรือด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าเสมอไป โดยบริษัทฯไมจ่ าเป็นต้องแจ้งเหตผุลให้ลกูค้า
ทราบ และบริษัทฯไมต้่องรับผิดชอบอยา่งใดๆ แก่ลกูค้า หากบริษัทฯ ไมส่ามารถซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ตามค าสัง่ของลกูค้าได้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น    

3.3 ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ บริษัทฯ ยินยอมให้ลกูค้าซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยผ่านบริษัทฯ ตามสญัญานีภ้ายในวงเงินตามที่บริษัทฯก าหนด โดยลกู ค้าตกลงให้เป็น
ดลุพินิจของบริษัทฯ ในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินซือ้ขายส าหรับลกูค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลกูค้าทราบเป็นคราวๆไป 

3.4 ในกรณีที่บริษัทฯเห็นสมควร หรือมีกฎหมาย ประกาศหรือข้อบงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องก าหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์ต้องเรียกให้ลกูค้าน าทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกันการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลูก ค้า ลูกค้าตกลงน า
ทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกนัเม่ือบริษัทฯ เรียกให้ลกูค้าน าทรัพย์สินมาวางเป็นหลกัประกนั ในจ านวนไมน้่อยกวา่อตัราและภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 
ทรัพย์สินที่เป็นหลกัประกนัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ลกูค้าอาจน ามาวางไว้กบับริษัทฯ ตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลกัทรัพย์จดทะเบียนที่ช าระราคาแล้ว 
หรือทรัพย์สินอ่ืนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด  

3.5 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบอ านาจหรือได้รับค าสัง่จากลกูค้า โดยลกูค้าตกลงยินยอมที่จะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายหรือคา่ใช้จา่ยอย่าง
ใดๆ จากบริษัทฯ หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

  (1) ค าสัง่ซือ้ขายซึง่บริษัทฯเห็นวา่ไมเ่หมาะสมหรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  (2) ค าสัง่ซือ้ซึง่เกินกวา่วงเงินซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้า หรือค าสัง่ขายซึง่เกินกวา่หลกัทรัพย์ที่ลกูค้ามีอยู่ 
  (3) การด าเนินการนัน้อาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย หรือข้อบงัคบัของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  (4) บริษัทฯ ไมมี่ระบบปฏิบตัิงานหรือบคุลากรที่สามารถรองรับการด าเนินการนัน้ได้ดี หรือการด าเนินการนัน้จะท าให้บริษัทฯ  
   ต้องรับภาระเกินสมควร 
  (5) ลกูค้าไมป่ฏิบตัิตามสญัญานีห้รือข้อตกลงใดๆ ที่ท าขึน้กบับริษัทฯ หรือมีเหตุอ่ืนใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร 
 

ข้อ 4. การช าระราคาค่าซือ้และการส่งมอบหลักทรัพย์ 
 

4.1 ในกรณีที่ลกูค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ซือ้หลกัทรัพย์ ลกูค้าตกลงยินยอมช าระราคาหลกัทรัพย์ที่สัง่ให้บริษัทฯ ซือ้คราวใดคราวหนึ่งหรือหล ายคราวให้แก่บริษัทฯ  
รวมทัง้ค่าบ าเหน็จภายในสามวนัท าการถัดจากวนัที่ซือ้หลกัทรัพย์ หรือในวนัอ่ืนใดและด้วยวิธีใดที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ ก าหนด โดยให้ค านวณยอดเงิน
ตามรายการซือ้ตามแบบที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยลกูค้าจะช าระราคาคา่ซือ้หลกัทรัพย์โดยวิธีการตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทฯ ก าหนดและในกรณีลกูค้า
ช าระราคาคา่ซือ้หลกัทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ถือวา่ลกูค้าช าระราคาคา่ซือ้หลกัทรัพย์ในวนัที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลกูค้าได้แล้ว 
หากลูกค้าผิดนัดช าระราคาดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ คิดดอกเบีย้ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.4 นับแต่วันครบก าหนดจนกว่าจะช าระ
เสร็จสิน้ นอกจากนีลู้กค้ายินยอมให้บริษัทฯ บังคับขายหลักทรัพย์รวมทัง้สิทธิหรือทรัพย์สินอ่ืนใดของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองหรืออ านาจ 
ส่ังการของบริษัทฯในวันเวลาที่บริษัทฯเหน็สมควรได้ โดยบริษัทฯ จะบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบีย้ 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการซือ้ขาย การผิดนัด และการบังคับขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวนัน้ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วนทุกป ระการ 
หากเงนิได้จากการขายดังกล่าวไม่พอช าระหนีด้ังกล่าวลูกค้ายินยอมช าระส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน 
 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าภายในสี่วนัท าการถดัจากวนัที่ซือ้หลกัทรัพย์ หรือในวนัอ่ืนใดที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ ก าหนด 
ในกรณีที่บริษัทฯ โอนหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จดัไว้ เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า หรือบริษัทฯ ได้เก็บ
รักษาหลกัทรัพย์ที่ลกูค้ามอบหมายให้ซือ้ไว้กบับริษัทฯ นัน้ ให้ถือวา่บริษัทฯ ได้สง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้าตามวรรคก่อนแล้ว 
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สัญญาแต่งตัง้นายหน้าเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ลกูค้าสามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรัพย์กสิกรไทย 

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code 

ข้อ 5. การช าระราคาค่าขายและการส่งมอบหลักทรัพย์ 
 

5.1 ในกรณีที่ลกูค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ท าการขายหลกัทรัพย์ 
(1) ภายใต้บงัคบัของวรรคสองและวรรคสาม ลกูค้ามีหน้าที่ต้องสง่มอบหลกัทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 12.00 น. ของวนัท าการถัดจากวนัที่ขายหลกัทรัพย์ หรือใน 
วนัอ่ืนใดที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ ก าหนด 
ในกรณีที่ลกูค้าโอนหลกัทรัพย์ผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จดัไว้เพ่ือการฝาก ถอน หรือโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ บริษัทฯ หรือลกูค้าได้มีค าสัง่ให้  
บริษัทฯ สง่มอบหลกัทรัพย์จากหลกัทรัพย์ที่ลกูค้ามีสิทธิขายที่เก็บรักษาไว้กบับริษัทฯ นัน้ ให้ถือวา่ลกูค้าได้สง่มอบหลกัทรัพย์นัน้ให้แก่บริษัทฯ ตามความในวรรค 
ก่อนแล้ว  
ในกรณีที่ลกูค้ามีหลกัทรัพย์เก็บรักษาไว้กบับริษัทฯ(ซึง่ให้หมายความรวมถึงหลกัทรัพย์ของลกูค้าที่บริษัทฯน าไปฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วย) ลกูค้า 
ยินยอมให้บริษัทฯสามารถน าหลกัทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นัน้มาสง่มอบได้ 
หากลกูค้าไมส่ง่มอบหลกัทรัพย์ภายในก าหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทฯ มีสิทธิด าเนินการซือ้หลกัทรัพย์ประเภทเดียวกนัเพ่ือการสง่มอบตามราคาที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร และลกูค้ายินยอมรับผิดในเงินทดรอง คา่บ าเหน็จและคา่เสียหายที่เกิดขึน้กบับริษัทฯ จากการไมส่ง่มอบหลกัทรัพย์ของตนทกุประการ 
(2) บริษัทฯ จะช าระราคาคา่ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า ในวนัท าการที่สามถดัจากวนัที่ขายหลกัทรัพย์ แตห่ากลกูค้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ในวันเดียวกนั บริษัทฯ อาจ 
หกักลบราคาคา่ซือ้กบัราคาคา่ขายหลกัทรัพย์ให้แก่ลกูค้า (Net Settlement) และช าระราคาสทุธิให้แก่ลกูค้าในวนัท าการที่สามถดัจากวนัที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ 
ในวนัอ่ืนใดที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ ก าหนดก็ได้ 
(3) บริษัทฯ จะช าระราคาคา่ขายหลกัทรัพย์โดยผ่านระบบหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมตัิ (ATS) หรือโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของลกูค้าที่วางเงินไว้กบั 
บริษัทลว่งหน้า (Cash Balance) หรือโดยจา่ยเช็คขีดคร่อมระบเุข้าบญัชีลกูค้า หรือบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ เปิดไว้เพ่ือลกูค้าหรือบญัชีที่บนัทกึ 
รายการให้ลกูค้ากู้ยืมเงินเพ่ือการซือ้หลกัทรัพย์ที่ลกูค้ามีอยูก่บับริษัทฯ (บญัชีมาร์จิน้) หรือโดยวิธีการอ่ืนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ หรือบริษัทฯ ก าหนด 

 

5.2 กรณีลูกค้าส่ังให้บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์ หากลูกค้ายังค้างช าระราคาค่าซือ้หลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่าบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดแก่บริษัทฯ ลูกค้ามี
หน้าที่ต้องช าระราคาค่าซือ้หลักทรัพย์ เงนิทดรอง ค่าบ าเหน็จ หรือเงนิอื่นๆ ที่ค้างช าระให้แก่  บริษัทฯ จนครบถ้วนก่อน บริษัทฯ จึงจะช าระราคาค่า
ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ทัง้นี ้ถือเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯมีสิทธิหกักลบลบหนีท้ี่ลกูค้ายงัคงค้างช าระอยูก่บับริษัทฯกบัราคาคา่ขายหลกัทรัพย์ที่บริษัทฯต้องช าระให้แก่ลกูค้าดงักลา่วในวรรคแรกนัน้ได้ 

 

ข้อ 6. การซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ในกรณีที่ลกูค้าประสงค์จะใช้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลกูค้าตกลงดงัตอ่ไปนี  ้
 

6.1 ลกูค้าขอรับรองวา่ ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และประเพณีปฏิบตัิในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านักหกับญัชีและ
หน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนใดของรัฐก าหนดเป็นอยา่งดี 

6.2 ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเทอร์เ น็ตเป็นอยา่งดี ทัง้นีไ้มว่่าจะ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของลกูค้า บริษัทหรือของตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืนใด การสญูหายของข้อมลูระหวา่งการสื่อสาร 
หรือสง่ผ่านข้อมลู หรือการสง่หรือรับข้อมลู เป็นไปอยา่งลา่ช้า หรือไมอ่าจรับหรือสง่ข้อมลูได้ ความขดัข้องทางเทคนิค หรือถกูลกัลอบน าข้อมลูไปใช้ หรือได้รับไวรัส
เข้าสูร่ะบบของลกูค้า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตสุดุวิสยัหรือกรณีอ่ืนใดก็ตาม  โดยลกูค้ายอมรับวา่การที่บริษัทรับเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์โดย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกนัวา่ บริษัทจะสามารถป้องกนัความเสี่ยงตา่งๆ ดังกลา่วได้ ซึง่หากลกูค้าได้รับความเสียหายจากกรณี 
ดงักลา่ว บริษัทฯ ไมต้่องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายดงักลา่ว และลกูค้าจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากบริษัทฯทัง้สิน้ เว้นแตค่วามเสียหายดงักลา่วเกิดจากการ
กระท า หรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯหรือพนักงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากกรณีดงักลา่วเกิดจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ของลกูค้า และก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งใดๆ แก่บริษัทฯ ลกูค้าตกลงยินยอมช าระคา่เสียหายให้แก่บริษัทฯ 

6.3 ลกูค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะก าหนดชดุค าสัง่และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเท อร์เน็ต ผ่านบริษัท 
และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงชุดค าสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้า รับรองว่าจะไม่ใช้ชุดค าสั่งอ่ืน
นอกจากชดุค าสัง่คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึง่ตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของลกูค้าที่ใช้ในการสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ และลกูค้ามีหน้าที่ป้องกนัไมใ่ห้บคุคลอ่ืน
ใดตอ่เช่ือมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของลกูค้าซึ่งท าให้บคุคลดงักลา่วสามารถบนัทึกค าสัง่ซือ้ขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 
ได้ และบริษัทฯ ไมต้่องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วไมว่า่กรณีใดๆ 
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สัญญาแต่งตัง้นายหน้าเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ลกูค้าสามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรัพย์กสิกรไทย 

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code 

6.4 ลกูค้ามีสิทธิที่จะเรียกดขู้อมลูหรือท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับหลกัทรัพย์จากการให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯได้ ก็ต่อเม่ือ ลกูค้า
ได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ ตามวนั และเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด โดยใช้ชื่อผู้ ใช้บริการ (Username) รหสัผ่าน (Password) และ รหสัสว่นตวั (Pin) ที่บริษัทฯ ก าหนด 
ซึ่งลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลง Password และ Pin ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงผูกพันการใช้บริการตาม Password และ Pin ที่ลูกค้า
เปลี่ยนแปลงใหมต่ามเง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้นายหน้าเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์นีท้กุประการ  

6.5 ลกูค้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username Password และ Pin ของตนไว้เป็นความลบั และรวมตลอดถึงการด าเนินธุรกรรมใดๆ ที่กระท าผ่านทางระบบ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีผู้ ใดน า Username Password และ Pin ของลกูค้าไปใช้ในการดขู้อมลู หรือ ส่งค าสัง่ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ไม่วา่ในกรณี
ใดๆ ลกูค้าตกลงที่จะรับผิดชอบส าหรับการกระท าดงักลา่วเองทัง้สิน้ ทัง้นี ้หาก Password หรือ Pin ได้สญูหาย ถกูท าลาย หรือลกูค้าไมอ่าจจดจ า Password หรือ 
Pin ดงักลา่วได้ ลกูค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้บริษัทฯระงบัการใช้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทนัที หากลกูค้าไมแ่จ้งแก่บริษัทฯ 
แล้ว ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลกูค้า บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวใดๆทัง้สิน้ ลกูค้าตกลงที่จะรับผิดชอบส าหรับการกระท าดงักลา่วเอง และ
หากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการกระท านัน้ ลกูค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้คา่สินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ เพ่ือความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

6.6 ลกูค้ารับทราบดีวา่ เน่ืองจากระบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบริการเสริมที่บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าเทา่นัน้ ดงันัน้ ในกรณีที่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดตอ่สื่อสารขดัข้อง หรือไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ รวมทัง้เหตสุดุวิสยัท าให้การให้บริการดงักลา่วขดัข้องจน
ลกูค้าไมส่ามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลกูค้าสามารถสง่ค าซือ้ขาย ใช้บริการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ผ่านทาง
พนกังานของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอ่ืนที่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้าเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์แทนได้ 

6.7 ลกูค้าทราบถึงข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการบนัทกึค าสัง่ซือ้ขาย ที่มีลกัษณะไม่เหมาะสม เช่น ค าสัง่ในลกัษณะลดัคิว และ ปิดบงั
ค าสัง่ของผู้ อ่ืน ค าสั่งในลกัษณะใส่-ถอน ค าสัง่ ในลกัษณะจบัคู่กันเอง (Wash Sale) หรือ ค าสัง่ในลกัษณะชีน้ าราคา เป็นต้น และลกูค้ารับรองว่าจะไม่บนัทกึค า
สัง่ซือ้ขายที่มีลกัษณะไม่เหมาะสมตามที่กล่าว หากบริษัทฯ พบการส่งค าสัง่ที่มีลกัษณะไม่เหมาะสมของลกูค้าหรือในบญัชีของลกูค้า ลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ 
ระงบัหรือยกเลิก ค าสัง่ดงักลา่ว รวมถึงการให้บริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลกูค้าจะไมโ่ต้แย้งหรือ
เรียกร้องสิทธิใดๆทัง้สิน้ 

6.8 บริษัทฯมีสิทธิที่จะยืนยนัค าสัง่ของลกูค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทฯเห็นสมควร 
6.9 หากกรณีที่ลกูค้า ไมด่ าเนินการ หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดใดๆ ในสญัญานี ้(รวมถึงกรณีที่ลกูค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้ขอแก้ไขข้อก าหนดโดยบริษัทฯ) 

หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซือ้ขายหลักทรัพย์ รวมถึง การซือ้ขายหลักทรัพย์ตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงาน องค์กร หรือ ตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนใด ส านกัหกับญัชี หรือหน่วยงานที่
ก ากบัดแูลอ่ืนใดของรัฐ หรือของบริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธิระงบัไว้ชัว่คราวหรือบอกเลิกไมใ่ห้ลกูค้าเข้าใช้บริการการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เม่ือใดก็ได้ โดยไมจ่ าต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 

6.10 ลกูค้าทราบดีว่า บรรดาข้อมลูหรือข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เป็นข้อมลูข่าวสารที่บริษัทฯได้รับมาในสภาพหรือใน
ลกัษณะเช่นนัน้ บริษัทฯจะไม่รับรองหรือรับประกันความถกูต้อง ความสมบูรณ์ ล าดบั เวลา ราคาซือ้ขาย ความสามารถในการซือ้ขาย หรือความเ หมาะสมเพื่อ
วตัถปุระสงค์ใดของข้อมลูหรือข่าวสาร บริษัทฯไมต้่องรับผิดตอ่ลกูค้า หากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมลูหรือข่าวสารดงักลา่ว 

6.11 หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซือ้ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เ พื่อให้บริษัทฯ 
ด าเนินการยกเลิกการให้บริการ โดยลกูค้าจะบอกเลิกการใช้บริการได้ก็ตอ่เม่ือลกูค้าไม่มีหนีส้ินใดๆ ค้างช าระกบับริษัท และในการบอกการ เลิกใช้บริการดงักลา่ว
ลกูค้าจะต้องบอกกลา่วเป็นหนงัสือให้บริษัททราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

 

ข้อ 7. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
 

7.1 ลกูค้าตกลงให้บริษัทฯ ท าหน้าที่ดแูลทรัพย์สินของลกูค้า เพ่ือประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพ่ือการซือ้ขายหรือยืมหลกัทรัพย์ หรือเพ่ือเป็นประกนัการซือ้ขาย
หรือยืมหลกัทรัพย์ หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

7.2 ลกูค้าทราบและเข้าใจดีวา่ ในกรณีที่บริษัทฯได้ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลกูค้าไว้กบัธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือลงทนุใน
บตัรเงินฝากของธนาคารดงักลา่วที่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี เงินฝากหรือเงินลงทนุดงักลา่วจะได้รับความคุ้มครองจากกองทนุคุ้มครองเงินฝาก หรือองค์กรอ่ืนใดที่
มีหน้าที่ในการรับประกนัเงินฝาก แตใ่นกรณีที่เงินของลกูค้าเก็บรักษาไว้ที่บริษัทฯ เงินดงักลา่วจะไมไ่ด้รับความคุ้มครองจากกองทนุคุ้ มครองเงินฝากหรือองค์กรอ่ืน
ใดที่มีหน้าที่ในการรับประกนัเงินฝาก 

7.3 ลกูค้าทราบและตกลงวา่ การเบิกถอนทรัพย์สินต้องท าเป็นหนงัสือตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก าหนดและต้องแจ้งมายงับริษัทฯ ลว่งหน้า  
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7.4 บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลกัทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดแูลทรัพย์สินของลกูค้าก็ได้  ทัง้นีต้ามอตัราที่
บริษัทฯ ประกาศก าหนด ณ ที่ท าการของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมในการดงักลา่วตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ด้วย ทัง้นีจ้ะ
ประกาศก าหนดโดยวิธีการเชน่เดียวกนั 

7.5 บริษัทฯ จะจดัท าและจดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินให้ลกูค้าอยา่งน้อยตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
7.6 ลกูค้าตกลงมอบอ านาจให้บริษัทฯ เก็บรักษาไว้อยา่งปลอดภยั ซึง่หลกัทรัพย์ เงินสดและทรัพย์สินของลกูค้าที่เก่ียวกบัสญัญานี ้(“สินทรัพย์”) สินทรัพย์ดงักลา่วจะ

ถกูแยกไว้ในสมดุบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือบง่ชีไ้ด้อยา่งชดัแจ้งวา่เป็นสินทรัพย์ของลกูค้า โดยการด าเนินการดงัตอ่ไปนีถื้อวา่เป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว 
(1)  ส าหรับทรัพย์สินประเภทเงิน 
บริษัทฯ แยกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือการลงทนุในบตัรเงินฝากของธนาคารดงักล่าวที่มีอายคุงเหลือไมเ่กิน  

 1 ปี หรือการลงทนุในลกัษณะอ่ืน ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยระบอุยา่งชดัเจนในบญัชีเงินฝากหรือ
 บตัรเงินฝาก หรือการลงทนุนัน้วา่เป็นการด าเนินการโดยบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือประโยชน์ลกูค้า 

(2)  ส าหรับทรัพย์สินประเภทหลกัทรัพย์ 
(ก)  บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่หลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นการฝากโดยบริษัทฯ  

 เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า หรือ 
(ข)  บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้และอยูใ่นความครอบครองของบริษัทฯ และกระท าในลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะได้วา่ใบหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นทรัพย์สิน 

 ของลกูค้าโดยปราศจากเหตสุงสยั 
(3)  ส าหรับทรัพย์สินอ่ืน  บริษัทฯ แยกไว้ในลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะได้วา่ทรัพย์สินอ่ืนนัน้เป็นทรัพย์สินของลกูค้าโดยปราศจากเหตสุงสยั 

7.7 กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลกูค้าตามที่บริษัทฯ ตกลงไว้ ในกรณีที่ลกูค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัทฯ ลกูค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิน าดอก
ผลดังกล่าวมาหักช าระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญานีห้รือหนีอ่ื้นใดที่ลูกค้าต้องช าระแก่บริษัทฯ ทัง้นีจ้ นกว่าบริษัทฯ จะได้รับช าระ
คา่ธรรมเนียม หรือหนีด้งักลา่วจนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลกูค้าทราบก่อน อยา่งไรก็ตามหากน าดอกผลมาหกัช าระคา่ธรรมเนียม และหนีด้ังกลา่วแล้วลกูค้า
ยงัคงมีหนีส้ินค้างอยูก่บับริษัทฯ อีก ลกูค้าตกลงรับผิดชอบช าระหนีท้ี่ค้างอยูน่ัน้จนครบถ้วน 

7.8 ลูกค้าตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ สามารถน าเงินจ านวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพย์สินของลูกค้าไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้ 

7.9 กรณีทรัพย์สินของลกูค้าสญูหายหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการละเลยการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลกูค้าอย่างเต็ม
จ านวน 

 

ข้อ 8. ผลแห่งสัญญา 
 

8.1 กรณีบังคับขายตามข้อ 4.1 นัน้ ลูกค้ายินยอมผูกพันต่อการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เสมือนเป็นการขายตามค าส่ังของลูกค้าเอง ในกรณีที่
บริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญานีน้ าหลักทรัพย์ของลูกค้าออกขายนัน้ แม้จะปรากฏว่าบริษัทฯ ขายไปในราคาต ่ากว่าราคาตลาดใน
ขณะนัน้ก็ดี หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์นัน้ๆ ได้ปรับตัวสูงขึน้หลังการขายก็ดี ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ จาก
บริษัทฯ 

8.2 หากกรณีที่ลกูค้าไม่โต้แย้งหรือคดัค้านเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัข้อความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา 7 วนั นับจากวนัที่ระบไุว้ในรายงาน ให้ถือว่าลกูค้าได้
สละสิทธิโต้แย้งใดๆ และยอมรับความถกูต้องของรายงานดงักลา่ว 

8.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช าระหนีใ้ดๆ ตามสัญญานี ้หรือผิดสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใด หรือลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถกูศาลสัง่ให้ต้องถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือกรณีอ่ืนใดที่เม่ือบริษัทฯ เห็นเป็นการสมควรเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ลกูค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอ่ืนใดของลกูค้า ซึง่อยูใ่นความครอบครองของบริษัทฯ ได้ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ 
ทนัที หรือซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด หรือบางสว่นเพ่ือชดใช้ให้บริษัทฯ แทนหลกัทรัพย์ ซึง่ลกูค้าได้สัง่ให้บริษัทฯ ขายไปแล้ว แตล่กูค้ายงัมิได้สง่มอบให้บริษัทฯ ได้ทนัที
เชน่เดียวกนั อีกทัง้ไมเ่ป็นการตดัสิทธิของบริษัทฯ ที่จะปิดบญัชีของลกูค้าด้วย 

8.4 ลกูค้าตกลงยินยอมเสียเบีย้ปรับและดอกเบีย้ในหนีท้ี่ค้างช าระตามสญัญานีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุตามประกาศของบริษัทฯ ที่ ได้ก าหนดไว้ ซึง่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ จะประกาศก าหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นบัแตว่นัที่ลกูค้าผิดนดัช าระราคาจนกวา่ลกูค้าจะช าระเสร็จสิน้ 
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8.5 ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามสัญญานีข้้อหน่ึงข้อใด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระท าการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือ
โดยการขายทอดตลาดหรือโดยซือ้ขายกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทฯ ก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวแก่ลูกค้าก่อน และไม่จ าเป็นต้องแจ้งหรือโฆษณา 
หรือกระท าการใดๆ ที่คล้ายคลึงกันก่อนทัง้สิน้ และลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ น าเงนิซึ่งได้จากการขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของ
ลูกค้ามาช าระหนีแ้ละค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและที่อาจมีขึน้ในอนาคตไม่ว่าหนีนั้น้จะถึงก าหนดช าระคืนแก่บริษัทฯ
หรือไม่ก็ตาม และ บริษัทฯมีสิทธิหักกลบลบหนีทุ้กชนิดของลูกค้าได้ตามแต่บริษัทฯจะเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนีทุ้กชนิดที่
ยังคงต้องช าระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน 

8.6 ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายอ่ืนที่ได้ประกาศบงัคบัไว้ 
และใช้บริการต่างๆ ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ดงักลา่วในส่วนที่เก่ียวกับหลกัทรัพย์ของลกูค้า เช่น  ฝาก ถอน โอน รับโอน จดแจ้งและเพิกถอนการจดแจ้งจ าน า
หลกัทรัพย์ออกหรือถอนใบหลกัทรัพย์เป็นต้น โดยลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ   ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบั ติของหน่วยงาน
ดงักลา่วข้างต้นทกุประการ เชน่  ตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยชื่อ ที่อยูแ่ละรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัตวัของลกูค้าให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ทราบ เป็นต้น 
ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเบิกถอนหลกัทรัพย์ของลกูค้าซึ่งฝากอยู่ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็นใบหลกัทรัพย์หรือเบิกในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็นชื่อลกูค้าหรือเป็นชื่อบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้เพ่ือลกูค้าก็
ได้ เชน่กนั โดยให้ถือวา่สญัญานีเ้ป็นหนงัสือมอบอ านาจให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการ และลงนามในเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้องได้จนเสร็จสิน้ 

8.7 ลกูค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือด าเนินการอ่ืนใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลกูค้าได้รับอนัเน่ืองมาจากการกระท า การ งดเว้นกระท าการ หรือ
ความผิดของตลาดหลกัทรัพย์หรือบคุคลอ่ืนใดอนันอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ เชน่ ความเสียหายอนัเกิดจากการที่ลกูค้าได้รับใบหลกัทรัพย์ลา่ช้า เป็นต้น  

8.8 สัญญานีมี้ผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญานีไ้ด้โดยการบอกกล่าวเป็น
หนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ทัง้นี ้การบอกเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายซึ่งได้
มีขึน้ก่อนการเลิกสัญญาจะมีผล 

8.9 การเพิกเฉยหรือความลา่ช้าของบริษัทฯ ในการบงัคบัใช้สิทธิใดๆ ตามสญัญานี ้หรือการใช้สิทธิเพียงครัง้เดียวหรือเพียงบางสว่น ไมถื่อวา่เป็นการสละสิทธิหรือตดั
สิทธิของบริษัทฯ ที่จะบงัคบัใช้สิทธิใดๆ ตามสญัญานี ้และในกรณีที่บริษัทฯ ได้ผ่อนผันการปฏิบตัิตามสญัญาของลกูค้าใดๆ ตามสญัญานี ้ห รืองดเว้นการใช้สิทธิ
บอกเลิกสญัญาในคราวใด ให้ถือวา่การผ่อนผนัหรือการงดเว้นดงักลา่วเป็นการผ่อนผนัหรือการงดเว้นเฉพาะคราวเทา่นัน้    

8.10 นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทฯ มีต่อลกูค้าตามสญัญานี ้บริษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะเรียกให้ลกูค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯ อาจ
ได้รับอนัเน่ืองมาจากหรือเก่ียวกับสญัญานี ้หรือเก่ียวกับการกระท าหรืองดเว้นกระท าการของลกูค้าหรือตวัแทนของลกูค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและ
คา่ใช้จา่ยใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้รับอนัเน่ืองมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบคุคลอ่ืนให้บริษัทฯ ต้องรับผิดเก่ียวกบัสญัญานี ้ซึง่มิได้เกิดขึน้จากการกระท า  
งดเว้นกระท าการหรือความผิดของบริษัทฯ แตป่ระการใด 

 

ข้อ 9. การยอมรับความเส่ียง 
 

9.1 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การซือ้ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือในศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์อ่ืนนัน้ มีความเส่ียงเน่ืองจากมูลค่าและ
ผลตอบแทนจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถขึน้ลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์ 
หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไปซึ่งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนัน้ ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงนิลงทุนและผลประโยชน์
คืนเท่ากับจ านวนเงินที่ได้ลงทุนไปทัง้นีล้กูค้าเข้าใจดีว่าส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือใบส าคญัแสดงสิทธิประเภทอ่ืนที่มีวนัหมดอาย ุลูกค้าจะไม่
สามารถซือ้ขายได้หลงัวนัหมดอายนุัน้ อนึ่ง ลกูค้าเข้าใจและยอมรับวา่ สญัญาข้อนีไ้มอ่าจกลา่วถึงความเสี่ยงในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ทัง้หมด ดงันัน้ ลกูค้าอาจ
มีความเสี่ยงประการอ่ืนซึ่งมิได้กลา่วไว้ในสญัญาข้อนี ้และการที่บริษัทฯ รับเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ก็มิได้เป็นสิ่งที่รับประกนัวา่ บริษัทฯ จะสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงตา่งๆ ที่เกิดขึน้ได้ทัง้หมด ดงันัน้ ลกูค้าจะใช้ดลุพินิจอย่างรอบคอบในการตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับระดบัผลตอบแทนและความ
เสี่ยงที่ลกูค้ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงตา่งๆ ด้วยตนเองทัง้สิน้ 

9.2 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสญูเสียหรือความเสียหายที่ลกูค้าได้รับในทกุกรณี หากความสญูเสียหรือความเสียหายดงักล่าวมีเหตจุากอคัคีภยั พาย ุเหตุ
สดุวิสยั การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคมุโดยอ านาจรัฐ ข้อผิดพลาดเก่ียวกบัระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความลา่ช้าอนั
เกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯ การตัง้ข้อจ ากัดหรือข้อห้ามทัง้ในประเทศและต่างประเทศกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอ่ืนใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาด
หลกัทรัพย์) หรือตลาดอ่ืน หรือเหตปุระการอ่ืนที่มีผลตอ่การด าเนินการของบริษัทฯ 

9.3 ในกรณีที่ลกูค้ามีความประสงค์จะช าระ หรือสง่มอบเงินตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้เป็นเงินสกลุตา่งประเทศ ลกูค้าตกลงให้ใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุตา่งประเทศ
เทียบกบัเงินบาทที่ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ขายแก่บคุคลทัว่ไปในวนัที่บริษัทฯ แลกเปลี่ยนเงินดงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และยอมรับความเสี่ยง
ใดๆ ตอ่ความสญูเสีย หรือความเสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกลุหนึ่งไปเป็นเงินในอีกสกลุหนึ่งที่อาจเกิดขึน้ในบญัชีของลกูค้า 
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สัญญาแต่งตัง้นายหน้าเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ลกูค้าสามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรัพย์กสิกรไทย 

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code 

ข้อ 10. ข้อตกลงอ่ืนๆ 
 

10.1 บรรดาหนงัสือติดตอ่ ค าบอกกลา่ว ทวงถาม เอกสารหรือหนงัสืออ่ืนใดที่จะสง่ให้แก่ลกูค้า ไมว่า่จะสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไมล่งทะเบียน ทางโทรเลข หรือ
ให้คนของบริษัทฯ น าไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้น าสง่ไปยงัที่อยู่ซึ่งลกูค้าได้ให้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บริษัทฯ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือส านักท าการงาน
ของลกูค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ไปยงัหมายเลขโทรสารหรือเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่
ลกูค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทัง้นีโ้ดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลกูค้าไม่ได้เพราะที่ อยู่ของลูกค้านัน้
เปลี่ยนแปลงหรือรือ้ถอนไปโดยลกูค้าไมไ่ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรือ้ถอนนัน้ให้บริษัทฯทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือสง่ให้ไมไ่ด้เพราะหาที่อยูไ่มพ่บก็ดี ให้ถือ
ว่าลกูค้าได้รับและทราบหนงัสือติดต่อ ค าบอกกลา่ว ทวงถาม เอกสารหรือหนงัสืออ่ืนใดของบริษัทฯ โดยชอบแล้วในวนัที่พนกังานไปรษณีย์หรือคนของบริษัทฯได้
ไปส่ง ณ ภมิูล าเนานัน้ หรือในวนัที่ส่งโทรสารหรือสง่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้   อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสญัญานีมิ้ได้บงัคบัให้ท าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หากบริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งหรือบอกกลา่วแก่ลกูค้าด้วยวาจา หรือโดยทางโทรศพัท์หรือวิธีการอ่ืนใดแล้วให้ถือวา่เป็นการแจ้งหรือบอกกลา่ว
โดยชอบและลกูค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว 

10.2  ลกูค้ายอมรับว่า ลกูค้าเข้าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องและท าหน้าที่ควบคมุดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือของบริษัทฯ โดยลกูค้าจะถือปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด รวมทัง้กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัดงักลา่วภายหลงัการท าสญัญานี ้ลกูค้าก็ยอมรับ เข้าใจและรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วด้วย 

10.3 ลกูค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผกูพนัในสญัญาฉบบันี ้ให้แก่บคุคลอ่ืนมิได้ 
10.4 บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ ภาระผกูพนั หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสญัญาฉบบันี ้ให้แก่บคุคลใดได้ โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน 
10.5 คู่สญัญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และในเอกสารหรือสญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้าย

สญัญานีใ้ห้ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญา เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญานี ้ในกรณีที่มีข้อความใดขดัหรือแย้งกับข้อความในสัญญานีใ้ห้ใช้สญัญานี ้
บงัคบั และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นสว่นหนึ่งของสญัญาขดัหรือแย้งกนัเอง ลกูค้าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของบริษัทฯ ลกูค้าตกลงยินยอมให้เป็น
ดลุพินิจของบริษัทในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดในสญัญานีไ้ด้ โดยบริษัทฯ จะต้องสง่ค าบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลกูค้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัที่การ
แก้ไขเพ่ิมเติมจะมีผลใช้บงัคบั ทัง้นี ้การแก้ไขเพ่ิมเติมที่บริษัทได้แจ้งไปยงัลกูค้านัน้ให้ถือวา่ลกูค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว หากลกูค้าไมมี่หนงัสือ
โต้แย้งคดัค้านการแก้ไขเพ่ิมเติมดงักลา่วมายงับริษัทก่อนวนัที่การแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้จะมีผลใช้บงัคบั  

10.6 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสญัญานี ้ข้อใดข้อหนึ่งขดัต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศข้อบงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใด คูส่ญัญา ทัง้สองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไมข่ดัตอ่กฎหมายยงัคงมีผลสมบรูณ์ใช้บงัคบัได้ตอ่ไป 

10.7 ในกรณีที่ลกูค้าต้องการสญัญาคูฉ่บบัลกูค้าสามารถแจ้งให้กบับริษัทฯ ทราบ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดัสง่ให้ลกูค้าภายในระยะเวลาอนัสมควร 
10.8 สญัญาฉบบันีใ้ห้อยูภ่ายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 
 
 คูส่ญัญาตกลงวา่ ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสญัญาฉบบันี ้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอ านาจในประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะด าเนินคดีกบั 
ลกูค้าตอ่ศาลอ่ืนใดที่มีเขตอ านาจเหนือลกูค้าและทรัพย์สินของลกูค้า 
 

 อยา่งไรก็ตาม หากลกูค้ามีข้อพิพาทระหวา่งตวัแทนนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าสามารถร้องเรียนกบัส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพิพาท 
โดยวิธีอนญุาโตตลุาการได้ ซึง่เป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทนุในตลาดทนุ 
 

 ลกูค้าเข้าใจข้อความในสญัญานีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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สัญญาแต่งตัง้นายหน้าเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ลกูค้าสามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรัพย์กสิกรไทย 

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code 

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี ้

1. ข้าพเจ้าได้อา่นรายละเอียดและได้รับการชีแ้จงจากทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้ว 
2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัวา่ข้อมลูรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ  
3. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจรับทราบถึงกฏหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศหรือข้อบังคบัของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ส านักหักบัญชี(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด 
หน่วยงานของรัฐ หรือของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องดีแล้ว 

4. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตัิตามกฏระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด และในการนี ้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ท าการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้า
กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดอนพุนัธ์ ส านกัหกับญัชีฯและหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูที่กรอกใน Application เป็นความจริงทกุประการและข้าพเจ้ายินยอมในข้อตกลงตามเอกสารสญัญาแตง่ตัง้นายหน้าเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

ลูกค้า 
 

ลงชือ่ .........................................................  
( ...................................................................... ) 

วนัที…่……. /…….…. /….……. 

เจ้าหน้าที่ผู้ เปิดบัญชี 
 

ลงชือ่ ............................................................  
( ..................................................................... ) 

วนัที…่……. /….……. /….……. 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม 
 

ลงชือ่ ..........................................................  
บริษัทหลกัทรัพย์กสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 

วนัที…่……. /…….…. /……….. 
 

 

การให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูล 

โดยหนงัสือฉบบันีข้้าพเจ้ายินดีให้ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้า ให้แก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้รับมอบหมาย*
เพ่ือการพิจารณาและเสนอผลิตภณัฑ์บริการและข้อเสนอพิเศษอ่ืนให้แกข้่าพเจ้า และ/หรือ เพื่อการอ่ืนได้ 

 

 
ลงนาม............ ........................................................................ ลายมือชื่อ 

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

หมายเหต ุ 
* กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง 
(1) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (2) บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ ากดั (3) บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จ ากดั (4) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
กสิกรไทย จ ากัด (5)บริษัท ศนูย์วิจยักสิกรไทย จ ากัด (6) บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จ ากัด (7) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจ ากัด (มหาชน)(8)บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จ ากดั (มหาชน) (9) บริษัท โพรเกรส มลัติ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั (10) บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยที่จะมีขึน้ในอนาคต 



 

 

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 

W-9 

W-8BEN 
 

Siriphan.K
Typewriter
Page 15 of 15

Siriphan.K
Typewriter



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� ......................................... 

 
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 
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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� ......................................... 

สาํหรบับริษัท 


