ข้ อมูลลูกค้ า
วันที่ …………. /……….…. /…….………

เลขที่บญ
ั ชี.....................................................

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะเปิ ดบัญชีและให้ ข้อมูลของข้ าพเจ้ า ดังต่อไปนี ้

ประเภทบัญชี (Type of Account)
 หลักทรัพย์ (Equity)
 ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)

 Cash Account

ช่ องทางการซือ้ 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  อื่นๆ .......................................................................................
เพศ ชาย หญิง
ชื่อ - สกุล (ไทย)................................................................................................................... ................
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)..................................................................................................................... .........
วัน เดือน ปี เกิด(พ.ศ.)// สัญชาติ(โปรดระบุทกุ สัญชาติที่ทา่ นถือ)..................................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน  บัตรข้ าราชการ  บัตรรัฐวิสาหกิจ
หนังสือเดินทาง  บัตรอื่น ...................................................
เลขที่บตั ร.......................................................................... วันที่หมดอายุบตั ร (พ.ศ.)//
ช่ องทางการติดต่ อ1
โทรศัพท์บ้าน(โปรดระบุ).............................................. มือถือ.................................................................................
อีเมล............................................................................โทรสาร..............................................................................
ระดับการศึกษา  ต่ำกว่ำระดับปริ ญญำตรี

 ปริ ญญำตรี

 สูงกว่ำปริ ญญำตรี

 อื ่นๆ ................................................................

อาชีพ
 เจ้ าของกิจการ/ อาชีพอิสระ / ค้ าขาย(โปรดเลือกประเภทธุรกิจ)
๐ ธุรกิ จค้ำอัญมณี เพชรพลอยทองคำหรื อเครื ่องประดับทีท่ ำด้วยอัญมณี เพชรพลอยทองคำ
๐ ธุรกิ จสถำนบริ กำรเพือ่ กำรบันเทิ ง
๐ บริ กำรโอนและรับโอนเงิ นทัง้ ในและข้ำมประเทศซึ่งมิ ใช่สถำบันกำรเงิ น
๐ ธุรกิ จคำสิ โน / บ่อนกำรพนัน
๐ รับแลกเปลี ่ยนเงิ นตรำ ซึ่งมิ ใช่สถำบันกำรเงิ น
๐ ค้ำอำวุธยุทธภัณฑ์
๐ นำยหน้ำจัดหำงำน(รับคนจำกต่ำงประเทศ / ส่งคนไปต่ำงประเทศ)
๐ ธุรกิ จนำเทีย่ ว /บริ ษทั ทัวร์
๐ ค้ำขำยของมื อสองค้ำหรื อรับซื ้อของเก่ำ
๐ ธุรกิ จอื ่นๆ(โปรดระบุ).............................................
 พนักงานบริษัท/ ลูกจ้ าง
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ข้ าราชการ
 แพทย์ / พยาบาล
 อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัย
 ทหาร / ตารวจ
 นักเรียน / นักศึกษา
 อัยการ / ผู้พิพากษา
 อาชีพอื่นๆ(โปรดระบุ) ................................................................................ ประเภทธุรกิจ ...................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา............................................................................ ตาแหน่ ง.............................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน ........................................................โทรสาร...............................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่ อได้ กรณีฉุกเฉิน
ชื่อ – สกุล............................................................................................................................... ความสัมพันธ์.................................................................
โทรศัพท์(ไม่ใช่เบอร์ เดียวกับลูกค้ า) ...........................................

สแกน
เพื่อเปิ ดบัญชีห้ นุ

1

เบอร์ โทรศัพท์มือถือ และอีเมลจะเป็ นช่องทำงในกำรติ ดต่อ และรับบริ กำรต่ำงๆ จำกบริ ษัทฯ
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ วยการ Scan QR Code

ข้ อมูลลูกค้ า
ข้ อมูลที่อยู่

1.) ที่อยู่ทะเบียนบ้ าน

รายละเอียดที่อยู่
เลขที่............................ หมู่ที่............. อาคาร/หมู่บ้าน.......................................................
ซอย....................................................ถนน......................................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต............................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................
โดยที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน
โดยที่อยู่ไม่ ตรงกับบัตรประชาชน

2.) ที่อยู่ปัจจุบนั

ตามที่อยู่ทะเบียนบ้ าน ที่อยู่อื่น(โปรดระบุ)
เลขที่............................ หมู่ที่............. อาคาร/หมู่บ้าน.......................................................
ซอย....................................................ถนน......................................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................ประเทศ........................................

3.) สถานที่ทางาน

ตามที่อยู่ทะเบียนบ้ าน ตามทีอ่ ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ ยู่อื่น(โปรดระบุ)
เลขที่............................ หมู่ที่............. อาคาร/หมู่บ้าน.......................................................
ซอย....................................................ถนน......................................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................ประเทศ........................................

4.) ที่อยู่สาหรับส่ งเอกสารทางไปรษณีย์

ตามที่อยู่ทะเบียนบ้ าน  ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน สถานที่ทางาน ทีอ่ ยู่อื่น(โปรดระบุ)
เลขที่............................ หมู่ที่............. อาคาร/หมู่บ้าน.......................................................
ซอย....................................................ถนน......................................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................ประเทศ........................................

2. ข้ อมูลการลงทุน
วัตถุประสงค์ การลงทุน
 เพื่อลงทุนระยะยาว
ระดับความเข้ าใจในการลงทุน
หลักทรัพย์
 ดีมาก
 ดี
ตราสารอนุพนั ธ์
 ดีมาก
 ดี

 เพื่อเก็งกาไร/ลงทุนระยะสัน้
 ปานกลาง
 ปานกลาง

 เพื่อป้องกันความเสี่ยง

 น้ อย
 น้ อย

3. ข้ อมูลทางการเงิน
รายได้ ป ระจ าต่อ เดื อ น …............................ บาท รายได้ อื่ น ๆ ต่อ เดื อ น ….…….……............บาท แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ . ......................................
แหล่งที่มาของรายได้ มาจากประเทศ (โปรดระบุแหล่งที่มารายได้ ทกุ ประเทศที่ทา่ นได้ รับ) .......................................................................................................

4. สถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส  โสด สมรส  หม้ าย  หย่าร้ าง กรณีสมรสโปรดระบุ ชื่อ - สกุลของคูส่ มรส ......................................................................
สถานที่ทางาน.........................................................................ตาแหน่ง.................................................... ประเภทธุรกิจ....................................................
โทรศัพท์........................................... รายได้ ประจาต่อเดือนของคูส่ มรส ……….................……. บาท แหล่งที่มาของรายได้ ..................................................
แหล่งที่มาของรายได้ มาจากประเทศ (โปรดระบุแหล่งที่มารายได้ ทกุ ประเทศที่ท่านได้ รับ) .......................................................................................................
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
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ข้ อมูลลูกค้ า
5. บริการอื่นๆ บนบัญชี
 สมัครบริ การซื ้อขายออนไลน์ (K-Cyber Trade)
 สมัครบริ การ e-Dividend โดยโอนเข้ าบัญชี(พร้ อมแนบสาเนาหน้ าสมุดบัญชี)
๐ บัญชีเดียวกับที่ทาธุรกรรม ATS/ODD
๐ บัญชีอื่นๆ(โปรดระบุ)
ธนาคาร....................................................................สาขา.........................................................................................เลขที่บญ
ั ชี..................................................................................

6. แบบแสดงตนทั่วไป
ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นเจ้ าของบัญชี และเป็ นผู้รับประโยชน์ที่แท้ จริ ง2จากการซื ้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีนี ้  ใช่  ไม่ ใช่ (โปรดระบุ)
ชื่อ– สกุล..................................................................................................................................... ความสัมพันธ์................................................................................
การดารงตาแหน่งหรื อมีความเกี่ยวข้ องทางการเมือง3ของข้ าพเจ้ า

 ไม่ มี  มี โปรดระบุตาแหน่ ง..............................

ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ร่วมงานใกล้ ชิดกับผู้ที่ดารงตาแหน่งหรื อมีความเกี่ยวข้ องทางการเมือง4
 ไม่ มี  มี (โปรดระบุ)
ชื่อ– สกุล..................................................................... ตาแหน่งทางการเมือง ............................................................... ความสัมพันธ์..............................................
การดารงตาแหน่งหรื อมีความเกี่ยวข้ องทางการเมือง3 ของบิดา มารดา คูส่ มรส บุตร
 ไม่ มี  มี (โปรดระบุ)
ชื่อ– สกุล..................................................................... ตาแหน่งทางการเมือง ............................................................... ความสัมพันธ์..............................................
ข้ าพเจ้ ามีความสัมพันธ์กบั พนักงานของบริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
 ไม่ มี  มี (โปรดระบุ)
ชื่อ– สกุล..................................................................................................................................... ความสัมพันธ์................................................................................
ผู้รับมอบอานาจให้ กระทาการแทนในการซื ้อขายหลักทรัพย์
 ไม่ มี  มี (โปรดระบุ)
ชื่อ– สกุล............................................................. ความสัมพันธ์............................................................โทรศัพท์(ไม่ใช่เบอร์ เดียวกับลูกค้ า)......................................
ข้ าพเจ้ าและคูส่ มรสมีประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง
 ไม่ มี  มี (โปรดระบุ)
ความผิด.................................................................................................................................................................................................. ปี พ.ศ................................

2
3

4

ผู้รบั ผลประโยชน์ทีแ่ ท้จริ ง หมำยถึง บุคคลธรรมดำผู้เป็ นผู้รบั ประโยชน์ หรื อมี อำนำจควบคุมกำรกำรทำธุรกรรม หรื อบุคคลทีล่ ูกค้ำทำธุรกรรมแทน
กำรดำรงตำแหน่งหรื อมีควำมเกีย่ วข้องทำงกำรเมือง หมำยถึง
(1)สมำชิ กสภำผู้แทนรำษฎร (2)สมำชิ กวุฒิสภำ (3)รัฐมนตรี (ระดับรัฐมนตรี ช่วยขึ้ นไป) (4)ผู้พิพำกษำ (ระดับผู้ช่วยขึ้ นไป) (5)อัยกำร (ระดับผู้ช่วยขึ้ นไป) (6)ผู้บริ หำร
สูงสุดขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิ สำหกิ จ (7)ทหำร/ตำรวจ (ระดับนำยพลขึ้นไป) (8)ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งตำมข้อ 1-7 และพ้นตำแหน่งไม่เกิ น 1 ปี
หรื อเกิ น 1 ปี แต่ยงั มี บทบำททำงกำรเมื องอยู่
ผู้ร่วมงำนใกล้ชิดกับผู้ทีด่ ำรงตำแหน่ง หรื อมี ควำมเกีย่ วข้องทำงกำรเมื อง หมำยถึง
(1)ผู้ทีด่ ูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลทีด่ ำรงตำแหน่งหรื อมี ควำมเกีย่ วข้องทำงกำรเมื อง
(2)ผู้ทีม่ ีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จกับบุคคลที ด่ ำรงตำแหน่งหรื อมี ควำมเกีย่ วข้องทำงกำรเมื อง
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
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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 จ่ายประจา เช่ น ค่ าผ่ อนบ้ าน รถ ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว และค่ าเลีย้ งดูครอบครั ว เป็ นสัดส่ วนเท่ าใด
(1) มากกว่าร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั้
(2) ระหว่างร้ อยละ 50 ถึงร้ อยละ 75 ของรายได้ ทงหมด
ั้
(3) ระหว่างร้ อยละ 25 ถึงร้ อยละ 50 ของรายได้ ทงหมด
ั้
(4) น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ ทงหมด
ั้
3. ท่ านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบันอย่ างไร
(1) มีทรัพย์สินน้ อยกว่าหนี ้สิน
(2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี ้สิน
(3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี ้สิน
(4) มีความมัน่ ใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ ว
4. ท่ านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ ในการลงทุนในทรั พย์ สินกลุ่มใดต่ อไปนีบ้ ้ าง (เลือกได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
(1) เงินฝากธนาคาร
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี ้
(4) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ าจะไม่ มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้
(1) ไม่เกิน 1 ปี
(2) 1 – 3 ปี
(3) 3 – 5 ปี
(4) มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์ หลักในการลงทุนของท่ าน คือ
(1) เน้ นเงินต้ นต้ องปลอดภัยและได้ รับผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
(2) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง
(3) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้ นได้ มากขึ ้น
(4) เน้ นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้ นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่ างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึน้ ด้ านล่ าง ท่ านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

(1) กลุม่ การลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
(2) กลุม่ การลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 1%
(3) กลุม่ การลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 5%
(4) กลุม่ การลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง 15%
8. ถ้ าท่ านเลือกลงทุนในทรัพย์ สินที่มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนมาก แต่ มีโอกาสขาดทุนสูงด้ วยเช่ นกัน ท่ านจะรู้สึกอย่ างไร
(1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
(2) ไม่สบายใจแต่พอเข้ าใจได้ บ้าง
(3) เข้ าใจและรับความผันผวนได้ ในระดับหนึ่ง
(4) ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้ รับสูงขึ ้น
9. ท่ านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ ได้ เมื่อมูลค่ าเงินลงทุนของท่ านมีการปรั บตัวลดลงในสัดส่ วนเท่ าใด
(1) 5% หรือน้ อยกว่า
(2) มากกว่า 5% - 10%
(3) มากกว่า 10% - 20%
(4) มากกว่า 20% ขึ ้นไป
10. หากปี ที่แล้ วท่ านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นีท้ ่ านพบว่ ามูลค่ าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่ านจะทาอย่ างไร
(1) ตกใจ และต้ องการขายการลงทุนที่เหลือทิ ้ง
(2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้ อยลง
(3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
(4) ยังมัน่ ใจ เพราะเข้ าใจว่าต้ องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้ นทุน
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุ พันธ์ ประสบความสาเร็ จ ท่ านจะได้ รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่ หากการลงทุนล้ มเหลว ท่ านอาจจะสูญเงิน
ลงทุนทัง้ หมด และอาจต้ องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่ วน ท่ านยอมรับได้ เพียงใด (สาหรั บการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ )
(ก) ไม่ได้
(ข) ได้ บ้าง
(ค) ได้
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ ว ท่ านสามารถรับความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนได้ เพียงใด (สาหรั บการลงทุนในต่ างประเทศ)
(ก) ไม่ได้
(ข) ได้ บ้าง
(ค) ได้
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Customer Risk Profile
ผลการประเมิน
คะแนนของข้ อ 1 - 10 รวมกัน

คะแนน

คะแนน

ประเภทนักลงทุน

ต่ากว่ า 15

แสดงว่ าท่ านเป็ นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี่ยงได้ ต่า
หมายความว่า ท่านต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้ อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวตั ถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะสันๆ
้







ตัง้ แต่
15 - 21

แสดงว่ าท่ านเป็ นนั ก ลงทุ นประเภทยอมรั บ ความเสี่ ย งได้
ปานกลางค่ อนข้ างต่า
หมายความว่า ท่านเป็ นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ น้อย เน้ น
ปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้ สม่าเสมอจากการลงทุน







ตัง้ แต่
22 - 29

แสดงว่ าท่ านเป็ นนั ก ลงทุ นประเภทยอมรั บ ความเสี่ ย งได้
ปานกลางค่ อนข้ างสูง
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็ น
ครัง้ คราวได้







ตัง้ แต่
30 - 36

แสดงว่ าท่ านเป็ นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี่ยงได้ สูง
หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้ สงู รับความผันผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการ
เติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว







37 ขึน้ ไป

แสดงว่ าท่ านเป็ นนั กลงทุนประเภทยอมรั บความเสี่ ยงได้ สูง
มาก
หมายความว่า ท่านต้ องการได้ รับโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนสูง
แม้ จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ ในระดับสูงพอควร






ประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้
เงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้ , ตราสารหนี ้ภาครัฐที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี > ร้ อยละ 60
ตราสารหนี ้ภาคเอกชนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 40
ตราสารทุน5 < ร้ อยละ 10
กองทุนในระดับความเสี่ยง 1
เงินฝากและตราสารหนี ้ระยะสัน้ < ร้ อยละ 30
ตราสารหนี ภ้ าครั ฐ ที่ มี อ ายุม ากกว่ า 1 ปี และตราสารหนี ้
ภาคเอกชนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 60
ตราสารทุน5 < ร้ อยละ 20
ตราสารอนุพนั ธ์6 < ร้ อยละ 10
กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 4
เงินฝากและตราสารหนี ้ระยะสัน้ < ร้ อยละ 10
ตราสารหนี ภ้ าครั ฐ ที่ มี อ ายุม ากกว่ า 1 ปี และตราสารหนี ้
ภาคเอกชนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 50
ตราสารทุน5 < ร้ อยละ 40
ตราสารอนุพนั ธ์6 < ร้ อยละ 20
กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 5
เงินฝากและตราสารหนี ้ระยะสัน้ < ร้ อยละ 15
ตราสารหนี ภ้ าครั ฐ ที่ มี อ ายุม ากกว่ า 1 ปี และตราสารหนี ้
ภาคเอกชนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 40
ตราสารทุน5 < ร้ อยละ 50
ตราสารอนุพนั ธ์6 < ร้ อยละ 30
กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 7
เงินฝากและตราสารหนี ้ระยะสัน้ < ร้ อยละ 5
ตราสารหนี ภ้ าครั ฐ ที่ มี อ ายุม ากกว่ า 1 ปี และตราสารหนี ้
ภาคเอกชนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี < ร้ อยละ 30
ตราสารทุน5 > ร้ อยละ 50
ตราสารอนุพนั ธ์6 < ร้ อยละ 40
กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 8

ตราสารทุน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6
ตราสารอนุพนั ธ์ หมายถึง สินค้ าโภคภัณฑ์, ฟิ วเจอร์ สและออปชัน่
5
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Customer Risk Profile

คาเตือน (Disclaimer)
















แบบประเมิน Risk Profile ชุดนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ตนเองยอมรับได้ และรับทราบคาแนะนา
เบือ้ งต้ นในการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) โดยสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แ สดงในแบบประเมิ นนีเ้ ป็ นเพียงตัว อย่า ง
คาแนะนาเบื ้องต้ นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้
การลงทุนมีความเสีย่ ง ดังนัน้ ก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้ าควรศึกษาข้ อมูลและพิจารณาปั จจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้ เงิน เป็ นต้ น หรื อปรึกษาผู้แนะนาการลงทุนเพื่อรับคาแนะนาที่เหมาะสมต่อไป
ลูกค้ ายินยอมให้ ข้อมูลแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมิน Customer Risk Profile ของลูกค้ า และลูกค้ ารับทราบว่าได้
ทาแบบสอบถามนี ้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสีย่ งในการลงทุนที่รับได้ และคาแนะนาเบื ้องต้ นในการจัดสรรการลงทุนของตนเอง
ลูกค้ ารับรองและยืนยันว่าข้ อมูลที่ได้ ให้ ไว้ เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วนไม่ทาให้ บคุ คลใดสาคัญผิดในสาระสาคัญ
ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ าประเมินจากข้ อมูลที่ลกู ค้ าแจ้ งแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเท่านัน้ ทังนี
้ ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า บริ ษัทรับรอง
ถึงความถูกต้ องแท้ จริ ง ความครบถ้ วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้ อมูลของลูกค้ าที่ลกู ค้ าได้ แจ้ ง และผลการประเมินดังกล่าว
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัททาการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ าและได้ แจ้ งให้ ลูกค้ าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงใน
การลงทุนของลูกค้ าและคาแนะนาเบื ้องต้ นในการจัดสรรการลงทุน ถือว่าลูกค้ ารับทราบผลการประเมินของตนเองและลูกค้ ารับทราบระดับความ
เสีย่ งในการลงทุน รวมทังค
้ าแนะนาเบื ้องต้ นในการจัดสรรการลงทุน (ซึง่ ประมวลผลจากข้ อมูลที่ลกู ค้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท) ของตนแล้ ว
ลูกค้ าควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนและเอกสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง(รวมทังค
้ าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนและควรขอ
คาแนะนาในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้ คาแนะนาการลงทุนแก่ลกู ค้ าได้ ) ให้ รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินระดับความ
เสี่ยงในการลงทุนเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตราสารหรื อการลงทุนประเภทอื่นๆที่เหมาะสมกับ
ตนเองแล้ วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ ข้ อมูลเกี่ ยวกับการลงทุนหรื อตราสารที่ได้ รับจากตัวแทนของบริ ษัท (ถ้ ามี)เป็ นเพียงข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจการลงทุนของลูกค้ าเท่านัน้
การลงทุนขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของลูกค้ าเอง ซึง่ ไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้ า และอาจมิได้ เป็ นไปตามระดับความเสีย่ งของการลงทุ น
ที่ได้ รับ รวมทังอาจไม่
้
เป็ นไปตามคาแนะนาเบื ้องต้ นในการจัดสรรการลงทุน ตามแบบประเมินนี ้ รวมทัง้ ลูกค้ ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจาก
การลงทุน ในกรณีที่ลกู ค้ าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สงู กว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้ าตกลงที่จะ
ยินยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนนันเอง
้ ลูกค้ ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้ าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน
และสามารถเปลีย่ นแปลงไปจากผลการประเมินได้
ในกรณีที่ลกู ค้ าร้ องขอ บริ ษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่าง ๆ จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของตราสาร
นัน้ ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้ าเท่านัน้
บริ ษัท ผู้บริ หาร รวมทังพนั
้ กงาน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ไม่มีความรับผิด ภาระหรื อหน้ าที่ตอ่ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนของลูกค้ า
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไข ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้ า ตัวอย่างคาแนะนาเบื ้องต้ นใน
การจัดสรรการลงทุน ผลการประเมิน และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใด แบบประเมิน การดาเนินการที่
เกี่ยวข้ อง และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมีไว้ เพื่อบริ การเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งลูกค้ าได้ อา่ นคาเตือนข้ างต้ นและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
และลูกค้ าได้ เข้ าใจและตกลงตามคาเตือนและข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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สัญญาแต่ งตัง้ นายหน้ าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์

สัญญานี ้ทาขึ ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ …...…. /….……. /…..…… ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
(ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า“บริษัทฯ”) ฝ่ ายหนึ่ง กับ.................................................................................................................. (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า ”ลูกค้ า”) อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ลกู ค้ ามีความประสงค์แต่งตังให้
้ บริษัทฯ เป็ นนายหน้ าเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า ทังสองฝ่
้
ายจึงตกลงทาสัญญากันมีข้อความต่อไปนี ้

ข้ อ 1. คาจากัดความ
ในสัญญานี ้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง คาต่อไปนี ้หากมิได้ แสดงความหมายให้ ชดั แจ้ งเป็ นอย่างอื่น ให้ มีความหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ ต่ อไปนี ้
ให้ หมายความรวมถึง หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน อันได้ แก่ ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุน ตัว๋ เงิน ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร หรื อ
ตราสารอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ จะกาหนด รวมทัง้ สัญญาและตราสารอื่น ๆ
ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นนๆ
ั้
“ตลาดหลักทรัพย์ ”
ให้ หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้ า และแหล่งกลาง
อื่นๆ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง
“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ”
หมายถึง สถานที่อนั เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การรับฝากและถอนหลั กทรัพย์ รวมทังบริ
้ การที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการหัก
บัญชี
“ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย”
หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมตามบทนิยามแห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
“ลูกค้ า”
ให้ หมายความรวมถึง บุคคลซึง่ ลูกค้ ามอบหมายหรือยินยอมให้ กระทาการซื ้อขายหลักทรัพย์แทนหรือในนามของลูกค้ าด้ วย
“ซือ้ ”
ให้ หมายความรวมถึง การจองซื ้อหลักทรัพย์ด้วย
“เงินทดรอง”
หมายความถึง เงินซึง่ บริษัทฯ ได้ จา่ ยเป็ นค่าซื ้อหรือค่าจองซื ้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จา่ ยอื่นใดซึง่ เกิดจากการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์แทนลูกค้ า และให้ รวมถึงค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการติดตามการชาระหนี ้ของลูกค้ าด้ วย
“หลักทรัพย์ ”

ข้ อ 2. การแต่ งตัง้ และมอบอานาจให้ เป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบอ
้
านาจให้ บริษัทฯ เป็ นนายหน้ าของลูกค้ าเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ทงในและนอกตลาดหลั
ั้
กทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ าในบัญ ชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ทุกบัญชีที่ลกู ค้ าเปิ ดไว้ กับบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นการซื ้อขายผ่านระบบใดซึ่งบริ ษัทฯ หรื อ ตลาดหลักทรัพย์จดั ให้ มีขึ ้นทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะทาสัญญานี ้หรื อที่จะมีขึ ้น
ในอนาคต โดยให้ ถือหนังสือฉบับนีเ้ ป็ นหนังสือมอบอานาจให้ กระทาการตามสัญญานี ้ และลูกค้ าตกลงว่าจะจ่ายค่านายหน้ าให้ แก่บริ ษัทฯ ตามอัต ราที่บริ ษัทฯ
กาหนด รวมทัง้ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกรวมว่า “ค่าบาเหน็จ” โดยยินยอมให้ บริษัทเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าบาเหน็จได้ ภายใต้ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การมอบอานาจตามวรรคก่อนให้ รวมถึงการให้ บริ ษัทฯ มีอานาจดาเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ ชาระราคา รับชาระราคา
เบิกถอนและนาเข้ าฝากซึง่ หลักทรัพย์ หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า แจ้ งต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ ระบุชื่อบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัท ฯ
กาหนดเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์แทนลูกค้ า ใช้ ดลุ พินิจทาการจองซื ้อหรื อใช้ สิทธิใดๆ ในหลักทรัพย์ตามสิทธิที่ลกู ค้ ามีอยู่ การจานาหลักทรัพย์ ตัว๋ เงินหรื อทรัพย์สินอื่น
ของลูกค้ าหรื อทาสัญญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลูกค้ าเพื่อเป็ นประกันการชาระหนีต้ ามสัญญานี ้ รวมถึงการไถ่ถอนจานาหรื อหลักประกันใดๆ และให้ มี
อานาจลงนามทานิติกรรม หรื อกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อให้ การดาเนินการใดๆตามที่ระบุไว้ ในสัญญานีส้ าเร็ จสมบูรณ์ โดยให้ บริ ษัทฯ มีอานาจ
แต่งตังตั
้ วแทนช่วงเพื่อดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ รวมทังยิ
้ นยอมให้ บริ ษัทฯเข้ าทานิติกรรมกับลูกค้ าในนามบริ ษัทฯเองตลอดจนเป็ นตัวแทนของ
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ ด้วย
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ วยการ Scan QR Code

สัญญาแต่ งตัง้ นายหน้ าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
ข้ อ 3. การสั่งซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

ในการสัง่ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ใด จานวนเท่าใด และในราคาเท่าใดนัน้ ลูกค้ าอาจมีคาสัง่ ด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร หรือโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือโดย
วิธีการอื่นใดซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปในประเพณีปฏิบตั ิของการสัง่ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะให้ บริ ษัทฯ สั่ งซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์เป็ น
ครัง้ คราว อย่างไรก็ดี คาสัง่ โดยวิธีการต่างๆนันจะถื
้ อเป็ นคาสัง่ โดยชอบของลูกค้ าตามสัญญานี ้เมื่อบริษัทฯ ได้ รับทราบคาสัง่ นันโดยชั
้
ดเจนปราศจากข้ อสงสัยแล้ ว
และในการนี ้ลูกค้ าตกลงยอมรับผลของคาสัง่ ดังกล่าวเสมือนว่า ลูกค้ าได้ ทาคาสัง่ นันด้
้ วยตนเองทุกประการ
ในกรณีลกู ค้ ายกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบโดยพลัน ซึง่ การยกเลิกคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์จะมีผลเมื่อบริษัทฯ ได้ ยืนยันการยกเลิก
คาสัง่ นันแล้
้ ว ทังนี
้ ้ ไม่กระทบถึงการใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ กระทาไปแล้ ว
คู่สญ
ั ญาตกลงและยอมรับว่า ในการสัง่ ซื ้อหรือสัง่ ขายหลักทรัพย์นนเป็
ั ้ นการสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด จานวนและราคาที่ต้องการซื ้อหรือ
ขายเท่านัน้ โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็ นการซื ้อจากหรื อขายให้ แก่ผ้ ใู ดหรื อมีผ้ ใู ดเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรื อขายนัน้ หรื อหลักทรัพย์ นันมี
้ ลกั ษณะระบุเฉพาะอย่างใด
และเมื่อบริ ษัทฯ จะต้ องรั บหรื อส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ผู้ขายหรือลูกค้ า ก็ให้ ใช้ หลักทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกันและจานวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้ าตกลงว่ า
ในการซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคาสัง่ ของลูกค้ า การซื ้อหรือขายดังกล่าวอาจเป็ นการซื ้อหรือขายกับบริษัทฯ เองก็ได้
ลูกค้ าตกลงว่าบริษัทฯไม่มีความผูกพันที่จะต้ องรับหรือดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าเสมอไป โดยบริษัทฯไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ลกู ค้ า
ทราบ และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบอย่างใดๆ แก่ลกู ค้ า หากบริษัทฯ ไม่สามารถซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ตามคาสัง่ ของลูกค้ าได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ ยินยอมให้ ลกู ค้ าซื ้อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริ ษัทฯ ตามสัญญานีภ้ ายในวงเงินตามที่บริ ษัทฯกาหนด โดยลูก ค้ าตกลงให้ เป็ น
ดุลพินิจของบริษัทฯ ในการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินซื ้อขายสาหรับลูกค้ า โดยบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเป็ นคราวๆไป
ในกรณีที่บริ ษัทฯเห็นสมควร หรื อมีกฎหมาย ประกาศหรื อข้ อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ต้องเรี ยกให้ ลกู ค้ านาทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของลูก ค้ า ลูกค้ าตกลงนา
ทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเมื่อบริษัทฯ เรียกให้ ลกู ค้ านาทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกัน ในจานวนไม่น้อยกว่าอัตราและภายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กาหนด
ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ าอาจนามาวางไว้ กบั บริษัทฯ ตามความในวรรคก่อน ได้ แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชาระราคาแล้ ว
หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธที่จะดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบอานาจหรือได้ รับคาสัง่ จากลูกค้ า โดยลูกค้ าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จา่ ยอย่าง
ใดๆ จากบริษัทฯ หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) คาสัง่ ซื ้อขายซึง่ บริษัทฯเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือต้ องห้ ามตามกฎหมาย หรือข้ อบังคับของบริษัทฯ หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(2) คาสัง่ ซื ้อซึง่ เกินกว่าวงเงินซื ้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ า หรือคาสัง่ ขายซึง่ เกินกว่าหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ ามีอยู่
(3) การดาเนินการนันอาจเป็
้
นการขัดต่อกฎหมาย หรือข้ อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(4) บริษัทฯ ไม่มีระบบปฏิบตั ิงานหรือบุคลากรที่สามารถรองรับการดาเนินการนันได้
้ ดี หรือการดาเนินการนันจะท
้ าให้ บริษัทฯ
ต้ องรับภาระเกินสมควร
(5) ลูกค้ าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี ้หรือข้ อตกลงใดๆ ที่ทาขึ ้นกับบริษัทฯ หรือมีเหตุอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้ อ 4. การชาระราคาค่ าซือ้ และการส่ งมอบหลักทรัพย์
4.1

ในกรณีที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ บริ ษัทฯ ซื ้อหลักทรัพย์ ลูกค้ าตกลงยินยอมชาระราคาหลักทรัพย์ที่สงั่ ให้ บริ ษัทฯ ซื ้อคราวใดคราวหนึ่งหรื อหล ายคราวให้ แก่บริ ษัทฯ
รวมทังค่
้ าบาเหน็จภายในสามวันทาการถัดจากวันที่ซื ้อหลักทรัพย์ หรื อในวันอื่นใดและด้ วยวิธีใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทฯ กาหนด โดยให้ คานวณยอดเงิน
ตามรายการซื ้อตามแบบที่บริษัทฯ ได้ กาหนดไว้ โดยลูกค้ าจะชาระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์โดยวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษัทฯ กาหนดและในกรณีลกู ค้ า
ชาระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค ให้ ถือว่าลูกค้ าชาระราคาค่าซื ้อหลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้ าได้ แล้ ว
หากลูกค้ าผิดนัดชาระราคาดังกล่ าวข้ างต้ น ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษัทฯ คิดดอกเบีย้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8.4 นับแต่ วันครบกาหนดจนกว่ าจะชาระ
เสร็ จสิน้ นอกจากนีล้ ูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ บังคับขายหลักทรั พย์ รวมทัง้ สิทธิหรื อทรั พย์ สินอื่นใดของลูกค้ าซึ่งอยู่ในความครอบครองหรื ออานาจ
สั่งการของบริ ษัทฯในวันเวลาที่บริ ษัทฯเห็นสมควรได้ โดยบริ ษัทฯ จะบอกกล่ าวให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า โดยลูกค้ ายินยอมชดใช้ ค่าเสียหาย ดอกเบีย้
และค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการซือ้ ขาย การผิดนัด และการบังคับขายหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินดังกล่ าวนัน้ ให้ แก่ บริ ษัทฯ จนครบถ้ วนทุกป ระการ
หากเงินได้ จากการขายดังกล่ าวไม่ พอชาระหนีด้ ังกล่ าวลูกค้ ายินยอมชาระส่ วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้ วน

4.2

บริษัทฯ จะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ าภายในสี่วนั ทาการถัดจากวันที่ซื ้อหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริษัทฯ กาหนด
ในกรณีที่บริ ษัทฯ โอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จดั ไว้ เพื่อการฝาก ถอน หรื อโอนหลัก ทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า หรื อบริ ษัทฯ ได้ เก็บ
รักษาหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ ซื ้อไว้ กบั บริษัทฯ นัน้ ให้ ถือว่าบริษัทฯ ได้ สง่ มอบหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ าตามวรรคก่อนแล้ ว
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ วยการ Scan QR Code

สัญญาแต่ งตัง้ นายหน้ าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
ข้ อ 5. การชาระราคาค่ าขายและการส่ งมอบหลักทรัพย์
5.1

ในกรณีที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ บริษัทฯ ทาการขายหลักทรัพย์
(1) ภายใต้ บงั คับของวรรคสองและวรรคสาม ลูกค้ ามีหน้ าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้ แก่บริษัทฯ ภายใน 12.00 น. ของวันทาการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือใน
วันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กาหนด
ในกรณีที่ลกู ค้ าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จดั ไว้ เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้ แก่ บริษัทฯ หรือลูกค้ าได้ มีคาสัง่ ให้
บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ ามีสิทธิขายที่เก็บรักษาไว้ กบั บริษัทฯ นัน้ ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ สง่ มอบหลักทรัพย์นนให้
ั ้ แก่บริษัทฯ ตามความในวรรค
ก่อนแล้ ว
ในกรณีที่ลกู ค้ ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้ กบั บริษัทฯ(ซึง่ ให้ หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้ าที่บริษัทฯนาไปฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วย) ลูกค้ า
ยินยอมให้ บริษัทฯสามารถนาหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้ นนมาส่
ั้
งมอบได้
หากลูกค้ าไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ภายในกาหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทฯ มีสิทธิดาเนินการซื ้อหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันเพื่อการส่งมอบตามราคาที่บริษัทฯ
เห็นสมควร และลูกค้ ายินยอมรับผิดในเงินทดรอง ค่าบาเหน็จและค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นกับบริษัทฯ จากการไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ
(2) บริษัทฯ จะชาระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า ในวันทาการที่สามถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ แต่หากลูกค้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริษัทฯ อาจ
หักกลบราคาค่าซื ้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้ แก่ลกู ค้ า (Net Settlement) และชาระราคาสุทธิให้ แก่ลกู ค้ าในวันทาการที่สามถัดจากวันที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือ
ในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กาหนดก็ได้
(3) บริษัทฯ จะชาระราคาค่าขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของลูกค้ าที่วางเงินไว้ กบั
บริษัทล่วงหน้ า (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้ าบัญชีลกู ค้ า หรือบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ เปิ ดไว้ เพื่อลูกค้ าหรือบัญชีที่บนั ทึก
รายการให้ ลกู ค้ ากู้ยืมเงินเพื่อการซื ้อหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ ามีอยูก่ บั บริษัทฯ (บัญชีมาร์ จิ ้น) หรือโดยวิธีการอื่ นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทฯ กาหนด

5.2

กรณีลูกค้ าสั่งให้ บริ ษัทฯ ขายหลักทรั พย์ หากลูกค้ ายังค้ างชาระราคาค่ าซือ้ หลักทรั พย์ เงินทดรอง ค่ าบาเหน็ จ หรื อเงินอื่นใดแก่ บริ ษัทฯ ลูกค้ ามี
หน้ าที่ต้องชาระราคาค่ าซือ้ หลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่ าบาเหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างชาระให้ แก่ บริษัทฯ จนครบถ้ วนก่ อน บริษัทฯ จึงจะชาระราคาค่ า
ขายหลักทรัพย์ ให้ แก่ ลูกค้ า ทัง้ นี ้ ถือเป็ นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีสิทธิหกั กลบลบหนี ้ที่ลกู ค้ ายังคงค้ างชาระอยูก่ บั บริษัทฯกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯต้ องชาระให้ แก่ลกู ค้ าดังกล่าวในวรรคแรกนันได้
้

ข้ อ 6. การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ลกู ค้ าประสงค์จะใช้ บริการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ าตกลงดังต่อไปนี ้
6.1

6.2

6.3

ลูกค้ าขอรับรองว่า ลูกค้ ามีความรู้และความเข้ าใจในการใช้ บริการการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และประเพณีปฏิบตั ิในการซื ้อขายหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ สานักหักบัญชีและ
หน่วยงานกากับดูแลอื่นใดของรัฐกาหนดเป็ นอย่างดี
ลูกค้ ามีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น จากการซื ้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เ น็ตเป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะ
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า บริษัทหรือของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นใด การสูญหายของข้ อมูลระหว่างการสื่อสาร
หรือส่งผ่านข้ อมูล หรือการส่งหรือรับข้ อมูล เป็ นไปอย่างล่าช้ า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้ อมูลได้ ความขัดข้ องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนาข้ อมูลไปใช้ หรื อได้ รับไวรัส
เข้ าสูร่ ะบบของลูกค้ า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรือกรณีอื่นใดก็ตาม โดยลูกค้ ายอมรับว่าการที่บริษัทรับเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์โดย
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต มิได้ เป็ นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึง่ หากลูกค้ าได้ รับความเสียหายจากกรณี
ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และลูกค้ าจะไม่เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯทังสิ
้ ้น เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการ
กระทา หรืองดเว้ นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯหรื อพนักงานของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ หากกรณีดงั กล่าวเกิดจากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้ า และก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างใดๆ แก่บริษัทฯ ลูกค้ าตกลงยินยอมชาระค่าเสียหายให้ แก่บริษัทฯ
ลูกค้ ายอมรับว่าบริ ษัทมีสิทธิที่จะกาหนดชุดคาสัง่ และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการให้ บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเท อร์ เน็ต ผ่านบริ ษัท
และลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทเปลี่ยนแปลง หรื อปรับปรุ งชุดคาสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร ลูกค้ า รับรองว่าจะไม่ใช้ ชุดคาสั่งอื่น
นอกจากชุดคาสัง่ คอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ ซึง่ ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าที่ใช้ ในการสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้ ามี หน้ าที่ป้องกันไม่ให้ บคุ คลอื่น
ใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้ ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าซึ่งทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถบันทึกคาสัง่ ซื ้อขายเข้ ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ
ได้ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวไม่วา่ กรณีใดๆ
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ วยการ Scan QR Code

สัญญาแต่ งตัง้ นายหน้ าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

ลูกค้ ามีสิทธิที่จะเรี ยกดูข้อมูลหรื อทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ จากการให้ บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทฯได้ ก็ต่อเมื่อ ลูกค้ า
ได้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ ตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กาหนด โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ บริ การ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่วนตัว (Pin) ที่บริษัทฯ กาหนด
ซึ่งลูกค้ า มีสิทธิ เปลี่ยนแปลง Password และ Pin ดังกล่า วได้ ด้ ว ยตนเอง อย่า งไรก็ ต าม ลูกค้ า ตกลงผูกพัน การใช้ บ ริ การตาม Password และ Pin ที่ ลูกค้ า
เปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไข และข้ อกาหนดในสัญญาแต่งตังนายหน้
้
าเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์นี ้ทุกประการ
ลูกค้ าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username Password และ Pin ของตนไว้ เป็ นความลับ และรวมตลอดถึงการดาเนินธุรกรรมใดๆ ที่กระทาผ่านทางระบบ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หากมีผ้ ใู ดนา Username Password และ Pin ของลูกค้ าไปใช้ ในการดูข้อมูล หรื อ ส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ไม่วา่ ในกรณี
ใดๆ ลูกค้ าตกลงที่จะรับผิดชอบสาหรับการกระทาดังกล่าวเองทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ หาก Password หรือ Pin ได้ สญ
ู หาย ถูกทาลาย หรือลูกค้ าไม่อาจจดจา Password หรือ
Pin ดังกล่าวได้ ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ บริษัทฯระงับการใช้ บริการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตทันที หากลูกค้ าไม่แจ้ งแก่บริ ษัทฯ
แล้ ว ถ้ าเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลกู ค้ า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวใดๆทังสิ
้ ้น ลูกค้ าตกลงที่จะรับผิดชอบสาหรับการกระทาดังกล่าวเอง และ
หากบริษัทฯ ได้ รับความเสียหายจากการกระทานัน้ ลูกค้ ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่บริษัทฯ เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
ลูกค้ ารับทราบดีวา่ เนื่องจากระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นบริการเสริ มที่บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าเท่านัน้ ดังนัน้ ในกรณีที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้ อง หรือไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ รวมทังเหตุ
้ สดุ วิสยั ทาให้ การให้ บริการดังกล่าวขัดข้ องจน
ลูกค้ าไม่สามารถใช้ หรือรับบริการได้ แล้ ว ลูกค้ าสามารถส่งคาซื ้อขาย ใช้ บริการสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทาง
พนักงานของบริษัทฯ หรือตามวิธีการอื่นที่เป็ นไปตามข้ อตกลงในสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนนายหน้ าเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์แทนได้
ลูกค้ าทราบถึงข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการบันทึกคาสัง่ ซื ้อขาย ที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสม เช่น คาสัง่ ในลักษณะลัดคิว และ ปิ ดบัง
คาสัง่ ของผู้อื่น คาสั่งในลักษณะใส่-ถอน คาสัง่ ในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sale) หรื อ คาสัง่ ในลักษณะชี ้นาราคา เป็ นต้ น และลูกค้ ารับรองว่ าจะไม่บนั ทึกคา
สัง่ ซื ้อขายที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสมตามที่กล่าว หากบริ ษัทฯ พบการส่งคาสัง่ ที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสมของลูกค้ าหรื อในบัญชีของลูกค้ า ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ
ระงับหรือยกเลิก คาสัง่ ดังกล่าว รวมถึงการให้ บริการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยลูกค้ าจะไม่โต้ แย้ งหรือ
เรียกร้ องสิทธิใดๆทังสิ
้ ้น
บริษัทฯมีสิทธิที่จะยืนยันคาสัง่ ของลูกค้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯเห็นสมควร
หากกรณีที่ลกู ค้ า ไม่ดาเนินการ หรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดใดๆ ในสัญญานี ้ (รวมถึงกรณีที่ลกู ค้ าปฏิเสธที่จะยอมรับข้ อเสนอที่ได้ ขอแก้ ไขข้ อกาหนดโดยบริ ษัทฯ)
หรื อ ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบัติในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ รวมถึง การซือ้ ขายหลักทรัพย์ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ หรือ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงาน องค์กร หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่นใด สานักหักบัญชี หรือหน่วยงานที่
กากับดูแลอื่นใดของรัฐ หรือของบริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธิระงับไว้ ชวั่ คราวหรือบอกเลิกไม่ให้ ลกู ค้ าเข้ าใช้ บริการการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ตหรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า
ลูกค้ าทราบดีว่า บรรดาข้ อมูลหรื อข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูลข่าวสารที่บริ ษัทฯได้ รับมาในสภาพหรื อใน
ลักษณะเช่นนัน้ บริ ษัทฯจะไม่รับรองหรื อรับประกันความถูกต้ อง ความสมบูรณ์ ลาดับ เวลา ราคาซื ้อขาย ความสามารถในการซื ้อขาย หรื อความเ หมาะสมเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดของข้ อมูลหรือข่าวสาร บริษัทฯไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้ า หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ ข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าว
หากลูกค้ าประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร เ พื่อให้ บริ ษัทฯ
ดาเนินการยกเลิกการให้ บริการ โดยลูกค้ าจะบอกเลิกการใช้ บริ การได้ ก็ตอ่ เมื่อลูกค้ าไม่มีหนี ้สินใดๆ ค้ างชาระกับบริษัท และในการบอกการเลิกใช้ บริ การดังกล่าว
ลูกค้ าจะต้ องบอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ บริษัททราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ข้ อ 7. การดูแลรักษาทรัพย์ สินของลูกค้ า
7.1
7.2

7.3

ลูกค้ าตกลงให้ บริษัทฯ ทาหน้ าที่ดแู ลทรัพย์สินของลูกค้ า เพื่อประโยชน์ในด้ านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื ้อขายหรื อยืมหลักทรัพย์ หรื อเพื่อเป็ นประกันการซื ้อขาย
หรือยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
ลูกค้ าทราบและเข้ าใจดีวา่ ในกรณีที่บริษัทฯได้ ฝากทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้ าไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรือลงทุนใน
บัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าวที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้ รับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองเงินฝาก หรือองค์กรอื่นใดที่
มีหน้ าที่ในการรับประกันเงินฝาก แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้ าเก็บรักษาไว้ ที่บริษัทฯ เงินดังกล่าวจะไม่ได้ รับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้ มครองเงินฝากหรื อองค์กรอื่น
ใดที่มีหน้ าที่ในการรับประกันเงินฝาก
ลูกค้ าทราบและตกลงว่า การเบิกถอนทรัพย์สินต้ องทาเป็ นหนังสือตามแบบฟอร์ มที่บริษัทฯ กาหนดและต้ องแจ้ งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้ า
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ วยการ Scan QR Code

สัญญาแต่ งตัง้ นายหน้ าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8
7.9

บริ ษัทฯ อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรื อหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้ าก็ได้ ทังนี
้ ้ตามอัตราที่
บริษัทฯ ประกาศกาหนด ณ ที่ทาการของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ ด้วย ทั ง้ นี ้จะ
ประกาศกาหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกัน
บริษัทฯ จะจัดทาและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ ลกู ค้ าอย่างน้ อยตามระยะเวลาที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ลูกค้ าตกลงมอบอานาจให้ บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ อย่างปลอดภัย ซึง่ หลักทรัพย์ เงินสดและทรัพย์สินของลูกค้ าที่เกี่ยวกับสัญญานี ้ (“สินทรัพย์”) สินทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ถูกแยกไว้ ในสมุดบัญชีของบริษัทฯ เพื่อบ่งชี ้ได้ อย่างชัดแจ้ งว่าเป็ นสินทรัพย์ของลูกค้ า โดยการดาเนินการดังต่อไปนี ้ถือว่าเป็ นการแยกทรัพย์สินแล้ ว
(1) สาหรับทรัพย์สินประเภทเงิน
บริษัทฯ แยกเก็บรักษาไว้ ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรือการลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่ าวที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน
1 ปี หรือการลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรื อ
บัตรเงินฝาก หรือการลงทุนนันว่
้ าเป็ นการดาเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ลกู ค้ า
(2) สาหรับทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์
(ก) บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นการฝากโดยบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์ของลูกค้ า หรือ
(ข) บริษัทฯ อาจแยกเก็บรักษาไว้ และอยูใ่ นความครอบครองของบริษัทฯ และกระทาในลักษณะที่สามารถชี ้เฉพาะได้ วา่ ใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นทรัพย์สิน
ของลูกค้ าโดยปราศจากเหตุสงสัย
(3) สาหรับทรัพย์สินอื่น บริษัทฯ แยกไว้ ในลักษณะที่สามารถชี ้เฉพาะได้ วา่ ทรัพย์สินอื่นนันเป็
้ นทรัพย์สินของลูกค้ าโดยปราศจากเหตุส งสัย
กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้ าตามที่บริษัทฯ ตกลงไว้ ในกรณีที่ลกู ค้ ามีสิทธิที่จะได้ รับดอกผลจากบริ ษัทฯ ลูกค้ าตกลงให้ บริ ษั ทฯ มีสิทธินาดอก
ผลดังกล่าวมาหักชาระค่า ธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรั พย์ สินตามสัญญานีห้ รื อหนี อ้ ื่น ใดที่ลูกค้ า ต้ องชาระแก่บริ ษัท ฯ ทัง้ นี จ้ นกว่า บริ ษัท ฯ จะได้ รับ ชาระ
ค่าธรรมเนียม หรือหนี ้ดังกล่าวจนครบถ้ วนแล้ วโดยมิต้องบอกให้ ลกู ค้ าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนาดอกผลมาหักชาระค่าธรรมเนียม และหนี ้ดังกล่าวแล้ วลูกค้ า
ยังคงมีหนี ้สินค้ างอยูก่ บั บริษัทฯ อีก ลูกค้ าตกลงรับผิดชอบชาระหนี ้ที่ค้างอยูน่ นจนครบถ้
ั้
วน
ลูกค้ าตกลงยินยอมโดยชัดแจ้ งให้ บริ ษัทฯ สามารถนาเงินจานวนที่ต้องแยกไว้ เป็ นทรั พย์ สินของลูกค้ าไปฝากไว้ กับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์
ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย หรือบริษัทร่ วมของบริษัทฯ ได้
กรณีทรัพย์สินของลูกค้ าสูญหายหรื อเสี ยหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้ าอย่า งเต็ม
จานวน

ข้ อ 8. ผลแห่ งสัญญา
8.1

8.2
8.3

8.4

กรณีบังคับขายตามข้ อ 4.1 นั น้ ลูกค้ ายินยอมผูกพันต่ อการบังคับขายหลักทรั พย์ ดังกล่ าว เสมือนเป็ นการขายตามคาสั่งของลูกค้ าเอง ในกรณีท่ ี
บริ ษัทฯ ใช้ สิทธิตามกฎหมายหรื อตามสัญญานีน้ าหลักทรั พย์ ของลูกค้ าออกขายนัน้ แม้ จะปรากฏว่ าบริ ษัทฯ ขายไปในราคาต่ ากว่ าราคาตลาดใน
ขณะนัน้ ก็ดี หรื อราคาตลาดของหลักทรั พย์ นัน้ ๆ ได้ ปรั บตัวสูงขึน้ หลังการขายก็ดี ลูกค้ าตกลงจะไม่ เรี ยกร้ องเงินชดเชยหรื อค่ าเสียหายใดๆ จาก
บริษัทฯ
หากกรณีที่ลกู ค้ าไม่โต้ แย้ งหรือคัดค้ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับข้ อความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ระบุไว้ ในรายงาน ให้ ถือว่าลูกค้ าได้
สละสิทธิโต้ แย้ งใดๆ และยอมรับความถูกต้ องของรายงานดังกล่าว
ในกรณี ที่ลูกค้ าผิ ดนัดชาระหนี ใ้ ดๆ ตามสัญ ญานี ้ หรื อผิ ด สัญ ญาส่วนหนึ่งส่วนใด หรื อลูกค้ า ถึงแก่ความตาย หรื อตกเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้
ความสามารถ หรื อตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ต้องถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อกรณีอื่นใดที่เมื่อบริ ษัทฯ เห็นเป็ นการสมควรเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ลูกค้ าตกลงและยินยอมให้ บริษัทฯ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ า ซึง่ อยูใ่ นความครอบครองของบริษัทฯ ได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้
ทันที หรือซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
หรือบางส่วนเพื่อชดใช้ ให้ บริษัทฯ แทนหลักทรัพย์ ซึง่ ลูกค้ าได้ สงั่ ให้ บริษัทฯ ขายไปแล้ ว แต่ลกู ค้ ายังมิได้ สง่ มอบให้ บริษัทฯ ได้ ทนั ที
เช่นเดียวกัน อีกทังไม่
้ เป็ นการตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะปิ ดบัญชีของลูกค้ าด้ วย
ลูกค้ าตกลงยินยอมเสียเบี ้ยปรับและดอกเบี ้ยในหนี ้ที่ค้างชาระตามสัญญานี ้ให้ แก่บริษัทฯ ในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทฯ ที่ ได้ กาหนดไว้ ซึง่ อาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ จะประกาศกาหนดเปลี่ยนแปลงเป็ นคราวๆ ไป นับแต่วนั ที่ลกู ค้ าผิดนัดชาระราคาจนกว่าลูกค้ าจะชาระเสร็จสิ ้น
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ วยการ Scan QR Code

สัญญาแต่ งตัง้ นายหน้ าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

8.10

ในกรณีท่ ลี ูกค้ ามิได้ ปฏิบัติตามสัญญานีข้ ้ อหนึ่งข้ อใด บริ ษัทฯ มีสิทธิท่ จี ะกระทาการใดๆ ตามที่บริ ษัทฯ เห็นสมควรโดยผ่ านตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
โดยการขายทอดตลาดหรื อโดยซือ้ ขายกับบุคคลใดๆ หรื อกับบริ ษัทฯ ก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่ าวแก่ ลูกค้ าก่ อน และไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งหรื อโฆษณา
หรือกระทาการใดๆ ที่คล้ ายคลึงกันก่ อนทัง้ สิน้ และลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ นาเงินซึ่งได้ จากการขายหลักทรั พย์ หรือทรัพย์ สิน หรือสิทธิอ่ นื ใดของ
ลูกค้ ามาชาระหนีแ้ ละค่ าใช้ จ่ายทุกชนิ ดที่ลูกค้ ามีต่อบริ ษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบันและที่อาจมีขึน้ ในอนาคตไม่ ว่าหนีน้ ั น้ จะถึงกาหนดชาระคืนแก่ บ ริ ษัทฯ
หรื อไม่ ก็ตาม และ บริ ษัทฯมีสิทธิหักกลบลบหนีท้ ุกชนิดของลูกค้ าได้ ตามแต่ บริ ษัทฯจะเห็นสมควร และลูกค้ ายินยอมผูกพันที่จะชดใช้ หนีท้ ุกชนิดที่
ยังคงต้ องชาระแก่ บริษัทฯ จนครบถ้ วน
ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ เข้ าเป็ นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นที่ได้ ประกาศบังคับไว้
และใช้ บริ การต่างๆ ของศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้ า เช่น ฝาก ถอน โอน รับโอน จดแจ้ งและเพิกถอนการจดแจ้ งจานา
หลักทรัพย์ออกหรื อถอนใบหลักทรัพย์เป็ นต้ น โดยลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบั ติของหน่วยงาน
ดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ เช่น ตกลงให้ บริษัทฯ เปิ ดเผยชื่อ ที่อยูแ่ ละรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้ าให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรั พย์ทราบ เป็ นต้ น
ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ สามารถเบิกถอนหลักทรัพย์ของลูกค้ าซึ่งฝากอยู่ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็ นใบหลักทรัพย์หรือเบิกในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็ นชื่อลูกค้ าหรือเป็ นชื่อบริษัทฯ แล้ วบริษั ทฯ จะเก็บรักษาไว้ เพื่อลูกค้ าก็
ได้ เช่นกัน โดยให้ ถือว่าสัญญานี ้เป็ นหนังสือมอบอานาจให้ บริษัทฯ สามารถดาเนินการ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ จนเสร็จสิ ้น
ลูกค้ าตกลงที่จะไม่เรี ยกร้ อง ฟ้องร้ อง หรื อดาเนินการอื่นใดต่อบริ ษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลกู ค้ าได้ รับอันเนื่องมาจากการกระทา การ งดเว้ นกระทาการ หรื อ
ความผิดของตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ลกู ค้ าได้ รับใบหลักทรัพย์ ลา่ ช้ า เป็ นต้ น
สัญญานีม้ ีผลบังคับใช้ ตลอดไปจนกว่ าจะได้ มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญานีไ้ ด้ โดยการบอกกล่ าวเป็ น
หนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 15 วัน ทัง้ นี ้ การบอกเลิกสัญญาไม่ มีผลกระทบต่ อสิทธิและหน้ าที่ของคู่สัญญาทัง้ สองฝ่ ายซึ่งได้
มีขนึ ้ ก่ อนการเลิกสัญญาจะมีผล
การเพิกเฉยหรื อความล่าช้ าของบริษัทฯ ในการบังคับใช้ สิทธิใดๆ ตามสัญญานี ้ หรือการใช้ สิทธิเพียงครัง้ เดียวหรื อเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็ นการสละสิทธิหรื อตัด
สิทธิของบริ ษัทฯ ที่จะบังคับใช้ สิทธิใดๆ ตามสัญญานี ้ และในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ ผ่อนผันการปฏิบตั ิตามสัญญาของลูกค้ าใดๆ ตามสัญญานี ้ หรื องดเว้ นการใช้ สิทธิ
บอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ ถือว่าการผ่อนผันหรือการงดเว้ นดังกล่าวเป็ นการผ่อนผันหรือการงดเว้ นเฉพาะคราวเท่านัน้
นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริ ษัทฯ มีต่อลูกค้ าตามสัญญานี ้ บริ ษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะเรี ยกให้ ลกู ค้ ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่บริ ษัทฯ อาจ
ได้ รับอันเนื่องมาจากหรื อเกี่ ยวกับสัญญานี ้ หรื อเกี่ยวกับการกระทาหรื องดเว้ นกระทาการของลูกค้ าหรื อตัวแทนของลูกค้ า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่บริษัทฯ อาจได้ รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้ อง หรือฟ้องร้ อง โดยบุคคลอื่นให้ บริษัทฯ ต้ องรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี ้ ซึง่ มิได้ เกิดขึ ้นจากการกระทา
งดเว้ นกระทาการหรือความผิดของบริษัทฯ แต่ประการใด

ข้ อ 9. การยอมรับความเสี่ยง
9.1

9.2

9.3

ลูกค้ าเข้ าใจและยอมรั บ ว่ า การซือ้ ขายหลั กทรั พย์ ใ นตลาดหลั กทรั พย์ หรื อในศู นย์ ซือ้ ขายหลั กทรั พย์ อ่ ืนนั น้ มี ความเสี่ ยงเนื่ องจากมู ลค่ าและ
ผลตอบแทนจากการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ดังกล่ าวสามารถขึน้ ลงได้ โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรั พย์ ท่ ีลงทุน สภาพคล่ องของหลักทรั พย์
หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไปซึ่งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ ท่ ไี ม่ อาจทราบล่ วงหน้ าได้ ดังนัน้ ลูกค้ าอาจจะไม่ ได้ รับเงินลงทุนและผลประโยชน์
คืนเท่ ากับจานวนเงินที่ได้ ลงทุนไปทัง้ นีล้ กู ค้ าเข้ าใจดีว่าสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มีวนั หมดอายุ ลูกค้ าจะไม่
สามารถซื ้อขายได้ หลังวันหมดอายุนนั ้ อนึ่ง ลูกค้ าเข้ าใจและยอมรับว่า สัญญาข้ อนี ้ไม่อาจกล่า วถึงความเสี่ยงในการซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ทงหมด
ั้
ดังนัน้ ลูกค้ าอาจ
มีความเสี่ยงประการอื่นซึ่งมิได้ กล่าวไว้ ในสัญญาข้ อนี ้ และการที่บริษัทฯ รับเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ก็มิได้ เป็ นสิ่งที่รับประกันว่า บริษัทฯ จะสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึน้ ได้ ทงหมด
ั้
ดังนัน้ ลูกค้ าจะใช้ ดลุ พินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับระดับผลตอบแทนและความ
เสี่ยงที่ลกู ค้ ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงต่างๆ ด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น
บริ ษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรื อความเสียหายที่ลกู ค้ าได้ รับในทุกกรณี หากความสูญเสียหรื อความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภยั พายุ เหตุ
สุดวิสยั การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้ วง สงคราม การเข้ าควบคุมโดยอานาจรัฐ ข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้ าอัน
เกิดจากเครื อข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรื อเครื อข่ายการสื่อสารของบริ ษัทฯ การตังข้
้ อจากัดหรื อข้ อห้ ามทัง้ ในประเทศและต่างประเทศกระแสไฟฟ้า
ขัดข้ อง กระแสไฟฟ้าดับ หรื อเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรื อที่น่าจะส่งผลให้ เกิดเหตุดังกล่าว การปิ ดตลาดต่างประเทศหรื อตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดาเนินการของบริษัทฯ
ในกรณีที่ลกู ค้ ามีความประสงค์จะชาระ หรือส่งมอบเงินตามบันทึกข้ อตกลงฉบับนี ้ เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ลูกค้ าตกลงให้ ใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยนเงินสกุลต่างประเทศ
เทียบกับเงินบาทที่ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ขายแก่บคุ คลทัว่ ไปในวันที่บริษัทฯ แลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และยอมรับความเสี่ยง
ใดๆ ต่อความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้ จา่ ยใดๆ อันเป็ นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปเป็ นเงินในอีกสกุลหนึ่งที่อาจเกิ ดขึ ้นในบัญชีของลูกค้ า
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ วยการ Scan QR Code

สัญญาแต่ งตัง้ นายหน้ าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
ข้ อ 10. ข้ อตกลงอื่นๆ
10.1

10.2

10.3
10.4
10.5

10.6
10.7
10.8

บรรดาหนังสือติดต่อ คาบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้ แก่ลกู ค้ า ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบี ยน ทางโทรเลข หรือ
ให้ คนของบริ ษัทฯ นาไปส่งเองก็ดี ถ้ าหากได้ นาส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้ าได้ ให้ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่บริ ษัทฯ หรื อที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรื อสานักทาการงาน
ของลูกค้ า หรื อได้ ส่งทางโทรสารหรื อโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์( E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรื อเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่
ลูกค้ าได้ ให้ ไว้ แล้ ว ให้ ถือว่าได้ ส่งให้ แก่ลกู ค้ าโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ โ้ ดยไม่ต้องคานึงว่าจะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ และถึงแม้ ว่าส่งให้ แก่ลกู ค้ าไม่ได้ เพราะที่ อยู่ของลูกค้ านัน้
เปลี่ยนแปลงหรือรือ้ ถอนไปโดยลูกค้ าไม่ได้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อรื อ้ ถอนนัน้ ให้ บริษัทฯทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาที่อยูไ่ ม่พบก็ดี ให้ ถือ
ว่าลูกค้ าได้ รับและทราบหนังสือติดต่อ คาบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริ ษัทฯ โดยชอบแล้ วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรื อ คนของบริษัทฯได้
ไปส่ง ณ ภูมิลาเนานัน้ หรื อในวันที่ส่งโทรสารหรื อส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ อนึ่ง การแจ้ งหรื อบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญานีม้ ิได้ บงั คับให้ ทาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หากบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแจ้ งหรือบอกกล่าวแก่ลกู ค้ าด้ วยวาจา หรื อโดยทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดแล้ วให้ ถือว่าเป็ นการแจ้ งหรื อบอกกล่าว
โดยชอบและลูกค้ าได้ รับทราบโดยชอบแล้ ว
ลูกค้ ายอมรับว่า ลูกค้ าเข้ าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดห ลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและทาหน้ าที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ หรือของบริษัทฯ โดยลูกค้ าจะถือปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัด รวมทังกรณี
้ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้ อบังคับดังกล่าวภายหลังการทาสัญญานี ้ ลูกค้ าก็ยอมรับ เข้ าใจและรับทราบถึ งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้ วย
ลูกค้ าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี ้ ให้ แก่บคุ คลอื่นมิได้
บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี ้ ให้ แก่บคุ คลใดได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าก่อ น
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ บรรดาข้ อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์และในเอกสารหรื อสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ าย
สัญญานี ้ให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา เว้ นแต่จะได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญานี ้ ในกรณีที่มีข้อความใดขัดหรื อแย้ งกับข้ อความในสั ญญานี ้ให้ ใช้ สญ
ั ญานี ้
บังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาขัดหรื อแย้ งกันเอง ลูกค้ าจะต้ องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของบริษัทฯ ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ เป็ น
ดุลพินิจของบริษัทในการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดในสัญญานี ้ได้ โดยบริษัทฯ จะต้ องส่งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังลูกค้ าอย่างน้ อ ย 7 วันก่อนวันที่การ
แก้ ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมที่บริษัทได้ แจ้ งไปยังลูกค้ านันให้
้ ถือว่าลูกค้ าได้ ตกลงยอมรับการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากลูกค้ าไม่มีหนังสือ
โต้ แย้ งคัดค้ านการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังบริษัทก่อนวันที่การแก้ ไขเพิ่มเติมนันจะมี
้ ผลใช้ บงั คับ
ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี ้ ข้ อใดข้ อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรื อไม่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมาย หรื อตกเป็ นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศข้ อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คูส่ ญ
ั ญา ทังสองฝ่
้
ายตกลงให้ ข้อตกลงที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไป
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการสัญญาคูฉ่ บับลูกค้ าสามารถแจ้ งให้ กบั บริษัทฯ ทราบ โดยบริษัทฯ จะดาเนินการจัดส่งให้ ลกู ค้ าภายในระยะเวลาอันสมควร
สัญญาฉบับนี ้ให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับและการตีความตามกฎหมายไทย

คูส่ ญ
ั ญาตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี ้ ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอานาจในประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดาเนินคดีกบั
ลูกค้ าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอานาจเหนือลูกค้ าและทรัพย์สินของลูกค้ า
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าสามารถร้ องเรียนกับสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการระงับข้ อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึง่ เป็ นมาตรการในการให้ ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน
ลูกค้ าเข้ าใจข้ อความในสัญญานี ้โดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

Page 13 of 15
KSAPP20170512_QRcode

ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
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สัญญาแต่ งตัง้ นายหน้ าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี ้
1. ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายละเอียดและได้ รับการชี ้แจงจากทางเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ แล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าขอรับรองและยืนยันว่าข้ อมูลรายละเอียดข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
3. ข้ าพเจ้ ามีความเข้ าใจรับทราบถึงกฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนประกาศหรื อข้ อบังคับของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริ ษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริ ษัท สานักหักบัญชี(ประเทศไทย) จากัด บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด
หน่วยงานของรัฐ หรือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องดีแล้ ว
4. ข้ าพเจ้ ายินดีปฏิบตั ิตามกฏระเบียบข้ อบังคับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด และในการนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บริษัทฯ ทาการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ า
กับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพนั ธ์ สานักหักบัญชีฯและหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมาย
5. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลที่กรอกใน Application เป็ นความจริงทุกประการและข้ าพเจ้ ายินยอมในข้ อตกลงตามเอกสารสัญญาแต่งตังนายหน้
้
าเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์
ลูกค้ า

เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ปิ ดบัญชี

ลงชือ่ .........................................................
(......................................................................)
วันที…
่ ……. /…….…. /….…….

ลงชือ่ ............................................................
(.....................................................................)
วันที…
่ ……. /….……. /….…….

ผู้มีอานาจลงนาม
ลงชือ่ ..........................................................
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจากัด (มหาชน)
วันที…
่ ……. /…….…. /………..

การให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้ าพเจ้ ายินดีให้ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ า ให้ แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย*
เพื่อการพิจารณาและเสนอผลิตภัณฑ์บริการและข้ อเสนอพิเศษอื่นให้ แก่ข้าพเจ้ า และ/หรือ เพื่อการอื่นได้

ลงนาม....................................................................................ลายมือชื่อ
(.....................................................................................)
ผู้ให้ ความยินยอม

หมายเหตุ
* กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย หมายถึง
(1) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (2) บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด (3) บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จากัด (4) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กสิกรไทย จากัด (5)บริ ษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จากัด (6) บริ ษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จากัด (7) บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิตจากัด (มหาชน)(8)บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย
จากัด (มหาชน) (9) บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (10) บริษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยที่จะมีขึ ้นในอนาคต
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ลูกค้ าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ วยการ Scan QR Code

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
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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

