คำแนะนำในกำรเปิ ดบัญชีผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน
สำหรับลูกค้ำบุคคลธรรมดำ (คนไทย)
รำยละเอียดเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรเปิ ดบัญชีผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน
บัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์
บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี
Cash
Cash
Credit
Offshore
Balance Account Balance

เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี

คำขอเปิ ดบัญชี และสัญญำ
1. เอกสารคาขอเปิ ดบัญชี (ประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า แบบประเมินความ
เหมาะสมในการลงทุน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และแบบแจ้งสถานะ
*
*
*
*
ความเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั )
2. สัญญาแต่งตัง้ นายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
*
*
*
*
3. สัญญากูย้ ืมเงินเพื่อซือ้ หลักทรัพย์

4. ข้อชีแ้ จงสาหรับการกูย้ ืมเงินเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์

5. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม การเป็ นนายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ

6. สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนเพื่อซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
7. เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ฟิ วเจอร์สสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าออปชั่นในศูนย์ซอื ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
8. W-9 หรือ W-8BEN
*
*
*
*
9. หนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก (ATS)

10. ชาระค่าอากรแสตมป์ สาหรับวงเงินบัญชีมาร์จิน้

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเปิ ดบัญชี (กรุ ณาเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมทัง้ ระบุ "สาหรับเปิ ดบัญชีกบั บล.กสิกรไทยฯ" ทุกฉบับ)
1. หลักฐานแสดงตน
(1) บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
*
*
*
*
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) จานวน 1 ฉบับ
*
*
*
*
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) เพื่อสมัครบริการ ATS

จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จานวน 1 ฉบับ (กรณีท่ชี ่ือ*
*
*
*
นามสกุลที่ปรากฎในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน)
2. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับเงินปันผล และรับเงินที่ถอนจาก
*
*
*
*
บัญชีจานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อสมัครบริการ ATS จานวน 1 ฉบับ

4. สาเนาหลักฐานทางการเงิน อาทิเช่น
 สาเนาบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจาย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 ใบแสดงยอดหลักทรัพย์/กองทุนในบัญชีเดือนล่าสุด
*
*
 สลิปเงินเดือนล่าสุด
 หลักฐานทางการเงินอื่นๆ ที่ยงั ไม่ครบกาหนดอายุ เช่น ตราสารหนี ้
พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน เป็ นต้น
5. บริษัทอาจพิจารณาขอเอกสารหลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชีเพิ่มเติม (ถ้ามี)
กรณีมีผู้รับมอบอำนำจ
1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยลูกค้าและผูร้ บั มอบอานาจ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(เฉพาะด้านหน้า)(กรณีคนไทย)/หนังสือเดินทาง
(Passport) (กรณีคนต่างชาติ)ของผูร้ บั มอบอานาจ
3. เอกสาร KYC ของผูร้ บั มอบอานาจ พร้อมการ์ดลายเซ็นผูร้ บั มอบอานาจ
4. ชาระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผูร้ บั มอบอานาจ 1 ราย
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หมายเหตุ * กรณีทา่ นเปิ ดบัญชีหลายประเภท ท่านสามารถยื่นเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีเพียง 1 ชุด
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บัญชี
Derivatives

สแกน เพื่อเปิ ดบัญชีหนุ้

ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

คำแนะนำในกำรเปิ ดบัญชีผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน
สำหรับลูกค้ำบุคคลธรรมดำ (คนไทย)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 กรุ ณากรอกรายละเอี ย ดในเอกสารคาขอเปิ ดบัญชี พร้อ มทัง้ ยื่ นเอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี ให้ค รบถ้วน เพื่อ ให้การ
ดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิเปิ ดบัญชีเป็ นไปอย่างรวดเร็ว หากข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ดาเนินการพิจารณาการเปิ ดบัญชีจนกว่าจะครบถ้วน
 โปรดลงลายมือชื่อในเอกสารให้ตรงกันทัง้ ชุด ทัง้ ในชุดเอกสารคาขอเปิ ดบัญชีและเอกสารที่ยื่นประกอบ
 บัญชี เงิ นฝากธนาคารที่ใช้สาหรับตัดบัญชี อต
ั โนมัติ (ATS) รับเงินปั นผล และรับเงินที่ถอนจากบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นชื่อ
เดียวกันกับที่ใช้เปิ ดบัญชีกบั บริษัท และไม่เป็ นบัญชีรว่ ม
การขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก (ATS) จะมีผลได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์ (ขึน้ อยู่กับธนาคาร) นับจากวันที่แจ้งความประสงค์กับบริษัท
โดยในระหว่างที่รอผลอนุมตั ิจากธนาคาร บริษัทจะรับค่าซือ้ ด้วยวิธีการรับเช็คหรือนาเงินเข้าบัญชี (สาหรับค่าขายบริษัทจะดาเนินการเข้า
บัญชีให้ทา่ น) จนกว่าจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งวันที่เริม่ มีผลหักบัญชีให้ทา่ นทราบภายหลัง
พนักงำน ต้องดำเนินกำรดังนี้
 Dip Chip บัตรประจาตัวประชาชนโดยใช้เครือ่ งอ่านบัตร (smart card reader) และ
 ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ากับผูอ้ อกหลักฐาน (DOPA) พร้อมแนบหลักฐานการตรวจสอบ DOPA
หมำยเหตุ:
(1) กรณี ไม่สามารถ Dip Chip ได้ เนื่ อ งจากบัต รประจ าตัวประชาชนรุ ่น เก่ า ที่ ไม่มี ชิ พ หรือ ชิ พ ในบัต รช ารุ ด ให้ข อเอกสารเพิ่ ม เติ ม
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
 ลาดับแรก ขอหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่าย
(1) ใบอนุญาตขับรถ หรือ
(2) บัตรข้าราชการ หรือ
(3) บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
(4) บัตรพนักงานองค์กรของรัฐ หรือ
(5) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ
(6) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
(7) เอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการและมีรูปถ่าย
 กรณีลกู ค้าไม่มีหลักฐานลาดับแรก ขอหลักฐานลาดับที่สอง ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
(1) ทะเบียนบ้าน หรือ
(2) เอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
1
(2) ลูกค้าประเภท ผูล้ งทุนรายใหญ่ โปรดดาเนินการดังนี ้
 ได้รบ
ั ยกเว้นไม่ตอ้ ง Dip Chip
 ดาเนินการตรวจสอบ DOPA
 ต้องแนบหลักฐานแสดงการเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ส าเนาเอกสารแสดงเงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ สั ญ ญาซื ้ อ ขายล่ ว งหน้ า และ/หรื อ หน่ ว ยลงทุ น จาก
บริษัทหลักทรัพย์/บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเดือนล่าสุด หรือ
(2) สาเนา slip เงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ
(3) สาเนาหลักฐานการเป็ นลูกค้า HN ของธนาคารกสิกรไทยเดือนล่าสุด หรือ
(4) สาเนา bank statement เดือนล่าสุด หรือ
(5) สาเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงทรัพย์สินหรือฐานะความมั่งคั่งจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลการถือหุน้ จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
** กรณี ไ ม่ ส ำมำรถ Dip Chip / ลู ก ค้ ำ เป็ นผู้ ล งทุ น รำยใหญ่ พนั ก งำนต้ อ งกรอกรำยละเอี ย ดในแบบค ำขอยกเว้ น
กำรดำเนินกำร Dip Chip / NFC **
1

ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
 มีสินทรัพย์สทุ ธิตงั้ แต่ 50 ล้านบาทขึน้ ไป ทัง้ นี ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ ใช้เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนัน้
 มีรายได้ต่อปี ตงั้ แต่ 4 ล้านบาทขึน้ ไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป หรือในกรณีที่นบั รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) เป็ นสถาบันการเงิ นชั้นนาของประเทศไทย ยึดมั่นการดาเนินธุรกิ จอย่า งมี
จรรยาบรรณ เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้ และตระหนักถึงการได้รบั ความไว้วางใจจากท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบ ริการของ
บริษัท บริษัทเข้าใจดีวา่ ท่านต้องการความปลอดภัยในการทาธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ดังนัน้ บริษัทจึงให้ความสาคัญด้านการเคารพสิทธิ ในความเป็ นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่ างๆ ในการดาเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้ม่นั ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รบั จะถูกนาไปใช้ตรงตามความต้องการของ
ท่านและถูกต้องตามกฎหมาย
1. นโยบำยฉบับนี้มีขนึ้ เพื่ออะไร
นโยบายฉบับนีใ้ ช้เพื่อแจ้งให้ทา่ นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้ำงที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทาให้สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรือมีอยู่กบั บริษัททัง้ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดต่อ
เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางออนไลน์ สาขา เว็บไซต์ KS Customer Service ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด
2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ กลุม่ ธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกสิกรไทย สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ ให้บริการข้อมูล เป็ นต้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกาหนด เว้นแต่บริษัทมีความจาเป็ นตามกรณีที่
กฎหมายอนุญาต
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี ้


ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่ อ นามสกุล อายุ วันเดือนปี เกิ ด สถานภาพสมรส เลขประจาตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
การศึกษา การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจาตัวอื่น ๆ



ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ หมายเลขโทรสาร และรหัสประจาตัว
สาหรับการติดต่อสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ



ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี จานวนเงินวางเป็ นหลักประกัน ดอกเบีย้ รายการทรัพย์สนิ
สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชาระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์



ข้อมูลการทาธุรกรรมและประเภทของผลิตภัณฑ์ (เช่น หลักทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์) ราคาและปริมาณ หมายเลขคาสั่งซือ้
ขาย หมายเลขนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ข้อมูลการซือ้ ขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชาระเงินและการทาธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของท่าน หนีส้ ิน ภาษี กาไรขาดทุนและเงินลงทุน แหล่งที่มาของรายได้และเงินลงทุน มูลค่าของ
หลักประกัน และข้อมูลเงินกูย้ ืมเพื่อซือ้ หลักทรัพย์ (margin loan)



ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือ เช่น เลขที่อยูไ่ อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ล็อก (Log) ไอดีอปุ กรณ์ (Device
ID) การเข้าสูร่ ะบบ (Login log) ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ทา่ นใช้ในการเข้าถึง
แพลตฟอร์ม
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ข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รหัสประจาตัว (PIN ID code) สาหรับการซือ้ ขาย ความสนใจและความพึงพอใจ
กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู แ้ ละประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk profile) และ
ข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกาหนดเป็ นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่
บริษัทมีความจาเป็ นตามกรณีที่ กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล
ชี วภาพ (Biometric) เช่ น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองลายนิ ว้ มื อ ข้อมูลจ าลองม่ านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสี ยง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสจู น์และยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้บริการที่ขอสมัคร และ/หรือทาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ สาขา เว็บไซต์
KS Customer Service หรือช่องทางอื่นใด เป็ นต้น

2.2

(ต่อไปในนโยบายฉบับนีห้ ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับท่าน
ข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)
3. บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้ำง
บริษัทจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตลอดจนเพื่อ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายใดๆ ที่บริษัทหรือท่านต้องปฏิบตั ิตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี ้ ดังนี ้
3.1 เพื่อให้ท่ำนได้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของบริษัทได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของท่ำน และเพื่อกำรอื่นที่จำเป็ น
ภำยใต้กฎหมำย
เพื่อให้ทา่ นสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซงึ่ ท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาอยูก่ บั บริษัท หรือเพื่อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือเพื่อปฎิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือใช้บงั คับ หรือเพื่อการดาเนินงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่ น
โดยไม่เกินขอบเขตที่ทา่ นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น


การติดต่อกับท่านก่อนที่ทา่ นจะเข้าทาสัญญากับบริษัท



การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ เช่น การประมวลคาขอเปิ ดบัญชีหรือการร้องขอ
บริการหรือผลิตภัณฑ์ การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูล กระบวนการทาความรู จ้ ัก (Know Your Customer
(KYC)) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence (CDD)) การประมวลผลธุรกรรมของท่าน การ
ดาเนินการตามคาสั่งของท่าน หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของท่าน การออกใบยืนยันการซือ้ ขาย รายการ
ยอดทรัพย์สินคงเหลือ การติดต่อ การแจ้ง การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญา การมอบงานให้แก่บคุ คลอื่นที่
เป็ นผูใ้ ห้บริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การแจ้งเตือนชาระหนีห้ รือต่ออายุผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ
การติดตามทวงถามหนี ้



การให้บริการแก่ท่าน เช่น การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การเป็ นที่ปรึกษาการลงทุน การค้าหลักทรัพย์ การให้ยืม
และยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารแห่งหนี ้ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
การเป็ นผูค้ า้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า การเป็ นที่ปรึกษาสัญญาซือ้ ขายล่ว งหน้า การเป็ นตัวแทนขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน และการจัดการเรือ่ งทัง้ ปวงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี ้



การจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ก ารลงทุ น การแนะน า หรื อ เสนอทางเลื อ กให้แ ก่ ท่ า น (รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ก ารลงทุ น ของ
บุคคลภายนอก) และการจัดการเรือ่ งทัง้ ปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี ้
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การปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย



การปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายภาษี อากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายอื่นๆ รวมทัง้ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คาสั่ง
คาแนะนา และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกากับดูแล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท สานัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งบริษัทจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามทัง้ ของใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ



การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร



การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานของ
บริษัท การแจ้งเตือนหรือนาเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ซึง่ เป็ นประโยชน์กบั ท่าน



การบริหารความเสีย่ ง การกากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร



การทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ (Anonymous Data)



การป้องกัน รับมือ ลดความเสีย่ งที่อาจเกิดการกระทาการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การผิดนัดชาระหนีห้ รือผิดสัญญา
(เช่น ข้อมูลล้มละลาย) การทาผิดกฎหมายต่างๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือชื่อเสียง) ซึง่ รวมถึงการแบ่งปั น
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานของบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความ
เสีย่ งข้างต้น



การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน ตัวแทน ของลูกค้านิติ
บุคคล



การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ



การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์



การรับ-ส่งพัสดุ



การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ขอ้ มูล ข้อเสนอพิเศษ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัท และบุคคลภายนอก



การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั แก่ทา่ นเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท



การท าวิ จัย การวางแผนและการวิ เ คราะห์ท างสถิ ติ เช่ น ในด้า นวงเงิ น ลงทุน และพฤติ ก รรมการลงทุน ของท่า น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทัง้ นี ้ หากบริษัทจาเป็ นต้องใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือ
การเข้าท าสัญ ญากับ ท่าน บริษั ท อาจจะไม่ส ามารถส่งมอบผลิตภัณ ฑ์แ ละ/หรือ บริก ารให้แก่ ท่า น (หรือ ไม่สามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ทา่ นต่อไป) หากบริษัทไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่า นเมื่อมีการร้องขอ
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3.2 เพื่อให้ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำร ตำมที่ท่ำนเลือกให้ควำมยินยอมไว้
เพื่อให้ทา่ นได้รบั ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คาแนะนา และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ทัง้ นี ้ ไม่วา่
จะเป็ นผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการ สิทธิ ประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของบริษัทเอง หรือของบริษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หรือของบุคคลที่บริษัทเป็ นตัวแทน นายหน้า ผูจ้ าหน่าย หรือของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือของ
บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ตามแต่กรณีที่ทา่ นให้ความยินยอมไว้
4. บริษัทอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผอู้ ื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้
เปิ ดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นผูร้ บั ข้อมูลดังกล่าวจะเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
ขอบเขตที่ทา่ นได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี ้
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตา่ งๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ทา่ น เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทาวิจยั หรือจัดทาข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อ
การบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผอู้ ื่นให้บริการสนับสนุนแก่บริษัท เพื่อการพิสจู น์ตวั ตนของท่าน โดยบริษัทอาจ
เปิ ดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่า งๆ เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นธนาคารกสิกรไทย ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุค คล
ผูใ้ ห้บริการภายนอก ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิ น ผูส้ อบบัญชี บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อ ผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
นิติบคุ คลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสญ
ั ญาอยูก่ บั บริษัท ซึง่ รวมตลอดถึง ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูร้ บั จ้าง ที่ปรึกษาของ
บริษัทและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็ นผูร้ บั ข้อมูลดังกล่าว
กรณี เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผูร้ บั ข้อมูล เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ์ หรือการเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากผูร้ บั ข้อมูลให้แก่ทา่ น บริษัทจะแจ้งรายชื่อผูร้ บั ข้อมูลให้ทา่ นทราบเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอม
5. บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศหรือไม่
บริษัทอาจมีความจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยูต่ า่ งประเทศ หรือไปยัง
ผูร้ บั ข้อมูลอื่นซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud
ในประเทศต่างๆ
กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษั ทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และ
จะดาเนินการให้มีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น
มีขอ้ ตกลงรักษาความลับกับผูร้ บั ข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผรู้ บั ข้อมูลเป็ นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัท
อาจเลือกใช้วิธีการดาเนินการให้มีนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและจะดาเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน ที่อยูต่ ่างประเทศเป็ นไปตาม
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดไว้ก็ได้
6. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนเท่ำใด
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จาเป็ นในระหว่างที่ทา่ นเป็ นลูกค้าหรือมีความสัม พันธ์อยูก่ บั บริษัท หรือ
ตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี ้ ซึ่งอาจจาเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนัน้
หากมีกฎหมายกาหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็ บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น จัดเก็บไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพิสจู น์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ทัง้ นี ้ บริษัทจะลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจาเป็ นหรือ
สิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว
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7. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหาร
จัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกัน
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐาน
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผรู้ บั ข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลนอก
วัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอานาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทได้มีการปรับปรุ งนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นระยะๆ
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
นอกจากนี ้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูร้ บั จ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผูร้ บั ข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ตอ้ งรักษาความลับข้อมูลส่วนบุ คคล
ตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกาหนดขึน้
8. ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆ เช่น คู่สมรสและบุตรของท่าน ผูร้ บั ผลประโยชน์ทอดสุดท้าย รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีฉกุ เฉิน (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านัน้ ) ท่านควรมั่นใจว่าท่านได้แจ้ง และขอความ
ยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องแล้ว
9. สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้ำง
สิทธิของท่านในข้อนีเ้ ป็ นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย และ
นโยบายที่กาหนดไว้ในขณะนีห้ รือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกาหนดขึน้ และในกรณีท่านมี
อายุไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์ หรือถูกจากัดความสามารถในการทานิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา
ผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรือมีผอู้ านาจกระทาการแทนเป็ นผูแ้ จ้งความประสงค์
9.1 สิทธิขอถอนควำมยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่า น
(ไม่วา่ จะเป็ นความยินยอมที่ทา่ นให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บงั คับหรือหลังจากนัน้ ) ท่านมีสทิ ธิที่จะถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบั บริษัท เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิทธินนั้ โดยกฎหมายหรือมี
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ทา่ นอยู่
ทัง้ นี ้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รบั
สิทธิ ประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รบั ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึน้ และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
หรือไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ท่าน เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อน
เพิกถอนความยินยอม
9.2 สิทธิขอเข้ำถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททา
สาเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ทา่ น รวมถึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยว่าบริษัทได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
9.3 สิทธิขอถ่ำยโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จดั ทาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรู ปแบบ
ให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ดว้ ยเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทัง้ มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
เมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าว
ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
ทัง้ นี ้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิ ดเผย หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยเพื่อให้ทา่ นสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซงึ่ ท่านเป็ นคูส่ ญ
ั ญาอยูก่ บั บริษัท หรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของท่านก่อน
ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผมู้ ีอานาจตามกฎหมายกาหนด
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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.4 สิทธิขอคัดค้ำน : ท่านมีสทิ ธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทาขึน้ เพื่อการดาเนินงานที่จาเป็ นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดาเนิ นการ
ตามภารกิเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัทจะยังคงดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้วา่ มีความสาคัญยิ่งกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของท่าน หรือเป็ นไปเพื่อ
การยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้ นการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
นอกจากนี ้ ท่านยังมีสิทธิ ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทาขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย
9.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลำยข้อมูล : ท่านมีสทิ ธิขอลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยโดยไ ม่ชอบด้วย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี ้ หรือ
เมื่อท่านได้ใช้สทิ ธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สทิ ธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
9.6 สิทธิขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูล : ท่านมีสทิ ธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยูร่ ะหว่างตรวจสอบตาม
คาร้องขอใช้สิทธิ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจาเป็ นและต้องลบหรือ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ทา่ นขอให้บริษัทระงับการใช้แ ทน
9.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
9.8 สิทธิร้องเรียน : ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อผูม้ ีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการกระทาในลักษณะที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่บริษัทอาจปฏิเสธ
หรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิ ขา้ งต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การใช้สทิ ธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็ นต้น หากบริษัทปฏิเสธคาขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของ
การปฏิเสธให้ทา่ นทราบด้วย
10. ท่ำนจะติดต่อบริษัท และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่ำงไร
หากท่านมีขอ้ เสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี ้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทาง
ดังนี ้


KS Customer Service: โทร 0 2796 0011



เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล KS_DataProtectionOfficer@kasikornsecurities.com
สถานที่ติดต่อ : บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย : เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
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ข้อมูลลูกค้ำ
่ …….......................
วันที…
เลขที่บญ
ั ชี .....................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิ ดบัญชีและให้ขอ้ มูลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี ้
ประเภทบัญชี
บัญชีเงินสด
บัญชีแคชบาลานซ์
บัญชีมาร์จิน้
บัญชีตราสารอนุพนั ธ์
บัญชีหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
1. ข้อมูลส่วนตัว และช่องทำงกำรติดต่อ
นาย/Mr. นาง/Mrs. นางสาว/Miss อื่น ๆ ....................................................................................................................
Other.......................................................................................................................
ชื่อ - สกุล (ไทย) ……........................................................................................................................................................................
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)……......................................................................................................................................................................
เพศ
ชำย หญิง วันเดือนปี เกิด (ว/ด/ป) (ค.ศ.) ………...................... สัญชำติ (ระบุทกุ สัญชาติ) ...........................................
ประเภทหลักฐำน
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ………...............………...............
หนังสือเดินทาง เลขที่ ………...............………... ประเทศที่ออก ………………………... วันหมดอายุ (ว/ด/ป) (ค.ศ.) ……….....................
บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ………...............………...............……….........วันหมดอายุ (ว/ด/ป) (ค.ศ.) ………................................................
บัตรอื่น2 เลขที่ ………..........….......………............................. วันหมดอายุ (ว/ด/ป) (ค.ศ.) …..........................................……..................
ข้อมูลติดต่อ3(อีเมลเป็ นช่องทางหลักในการจัดส่งเอกสาร หากไม่มี บริษัทจะจัดส่งไปยังทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร)
โทรศัพท์บา้ น .................................................... มือถือ ....................................................โทรสาร ...............................................
อีเมล .........................................................................................................................................................................................
อำชีพ
เกษตรกร
นักลงทุน
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
นักเรียน/นักศึกษา
พระภิกษุ/นักบวช4 เกษี ยณอายุ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
กิจการครอบครัว
แพทย์
พยาบาล
ครู/อาจารย์
นักการเมือง
ข้าราชการ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอิสระ
อาชีพอื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณีทรี่ ะบุอาชีพเป็ นกิจการครอบครัว เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ อาชีพอืน่ ๆ)
ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
โรงแรม/ภัตตาคาร
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
อสังหาริมทรัพย์
ค้าอัญมณี/ทอง
ประกันภัย/ประกันชีวติ
คาสิโน/การพนัน
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ธุรกิจนาเที่ยว/บริษัททัวร์
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
อาวุธยุทธภัณฑ์
การเงิน/ธนาคาร
โอนและรับเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
ธุรกิจรับคนเข้ามาทางานจากต่างประเทศ
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………..…………………………………………………..
หรือส่งคนไปทางานต่างประเทศ
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน ……………………...…………………………………………. ตาแหน่ง………………...……..…………………..…
บัตรอื่นๆ ตัวอย่างเช่น บัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมลจะเป็ นช่องทางในการติดต่อ และรับบริการต่างๆ จากบริษัท
4
อาชีพพระภิกษุหรือนักบวช จะได้รบั อนุมตั ิการเปิ ดบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ประเภทเพื่อขายเท่านัน้
2
3
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ข้อมูลลูกค้ำ
ข้อมูลที่อยู่

รำยละเอียดที่อยู่
เลขที่ ............................ หมูท่ ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ ..........

1.) ที่อยูต่ ำมประเภทหลักฐำน หมูบ่ า้ น ............................................................. ซอย ...............................................................
ถนน .................................................................. แขวง/ตาบล ....................................................
เขต/อาเภอ ....................................................... จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................... ประเทศ ............................................................
ตำมทีอ่ ยูต่ ำมประเภทหลักฐำน
2.) ที่อยูป่ ั จจุบนั

เลขที่ ............................ หมูท่ ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ ..........
หมูบ่ า้ น ............................................................. ซอย ...............................................................
ถนน .................................................................. แขวง/ตาบล ....................................................
เขต/อาเภอ ....................................................... จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................... ประเทศ ............................................................
ตำมที่อยูต่ ำมประเภทหลักฐำน

3.) ที่อยูส่ ถำนที่ทำงำน

ตำมทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั

ที่อยูอ่ นื่ (โปรดระบุดา้ นล่างนี)้

เลขที่ ............................ หมูท่ ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ ..........
หมูบ่ า้ น ............................................................. ซอย ...............................................................
ถนน .................................................................. แขวง/ตาบล ....................................................
เขต/อาเภอ ....................................................... จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................... ประเทศ ............................................................
ตำมที่อยูต่ ำมประเภทหลักฐำน
ที่อยูอ่ ื่น (โปรดระบุดา้ นล่างนี)้

4.) ที่อยูใ่ นกำรจัดส่งเอกสำร

ที่อยูอ่ นื่ (โปรดระบุดา้ นล่างนี)้

ที่อยูป่ ั จจุบัน

สถำนทีท่ ำงำน

เลขที่ ............................ หมูท่ ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ ..........
หมูบ่ า้ น ............................................................. ซอย ...............................................................
ถนน .................................................................. แขวง/ตาบล ....................................................
เขต/อาเภอ ....................................................... จังหวัด .............................................................
รหัสไปรษณีย ์ ................................................... ประเทศ ............................................................

2. วัตถุประสงค์กำรลงทุน
เพื่อการลงทุน

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เพื่อการเกษี ยณ

อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………..…..…………………...….
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

ข้อมูลลูกค้ำ
3. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรลงทุน
1. สาขาวิชาที่ลกู ค้าสาเร็จการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพที่ท่านได้รบั เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือไม่ (เช่น การบัญชี/บริหาร
เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน / CFA CISA CFP เป็ นต้น)
เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
2. ลักษณะงานที่ลกู ค้าเคยทาหรือทาอยูใ่ นปั จจุบนั เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุนหรือไม่ (เช่น งานประกันภัย บัญชี บริหารความ
เสีย่ งทางการเงิน ผูจ้ ดั การกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนากร เป็ นต้น)
เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
3. ลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิต ภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อ น (เช่น กองทุนรวมนา้ มัน , กองทุนรวมที่ มี
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน, Hedge Fund, กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยวิธีคานวณ
ผลตอบแทนผันแปรไปตามสูตรการคานวณ หรือตราสารหนีท้ ี่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนเช่น ตราสารด้อยสิทธิ Basel III หุน้ กูท้ ี่
ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็ นต้น)
มีประสบการณ์การลงทุน
ไม่มีประสบการณ์การลงทุน
4. ข้อมูลทำงกำรเงิน
รำยได้ต่อเดือน(บำท)
< 8,000
8,001 – 15,000
100,001 – 500,000 500,001 – 1,000,000

15,001 – 30,000
1,000,001 – 4,000,000

แหล่งที่มำของรำยได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินเดือน
มรดก
เงินออม

การลงทุน

30,001 – 50,000
4,000,001 – 10,000,000
เงินเกษียณ

50,001 – 100,000
>10,000,000
ประกอบธุรกิจ

อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………….……..………………………………………..…………..……...
ประเทศของแหล่งที่มำของรำยได้/เงินลงทุน
5. สถำนภำพสมรส
สถานภาพ
โสด

ประเทศไทย

ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………..………………..........

สมรส (โปรดระบุขอ้ มูลคู่สมรส)

ชื่อ - สกุล (ไทย) ……................................................................................................................................................................. .....................
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) …....................................................................................................................................................................
6. บัญชีธนำคำรสำหรับรับเงินปั นผล (E-Dividend) และรับเงินที่ถอนจำกบัญชีซอื้ ขำยหลักทรัพย์5
ธนาคาร …………………………….……………………………………. สาขา .………………………………...………………………….
เลขที่บญ
ั ชี ………………………………………………………………….............................................................................................

5

บัญชีธนาคารสาหรับรับเงินปั นผล และรับเงินที่ถอนจากบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ ผูถ้ ือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีตอ้ งเป็ นบุคคลเดียวกัน
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ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
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ข้อมูลลูกค้ำ
7. แบบแสดงตนทั่วไป
ท่ำนเป็ นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง6 หรือเป็ นสมำชิกในครอบครัว7หรือเป็ นผู้ใกล้ชดิ 8กับบุคคลที่มีสถำนภำพทำง
กำรเมือง หรือไม่
ใช่ (โปรดระบุ) ตาแหน่งทางการเมือง …………..................................................................................…………
ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นเจ้ำของบัญชี และเป็ นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง9 จำกกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในบัญชีนี้
กรณีไม่ใช่ โปรดระบุผรู ้ บั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง9
นาย/Mr.

นาง/Mrs.

นางสาว/Miss

ไม่ใช่
ใช่

ไม่ใช่

อื่น ๆ .................................................................................................................
Other ................................................................................................................

ชื่อ - สกุล (ไทย) ……..................................................................................................................................................................
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) ….................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ปิ ดบัญชี

6

7
8

9

คูส่ มรส

เครือญาติ

เพื่อน

บุตร

อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................................

บุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผูด้ ารงตาแหน่งระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ มีบทบาทสาคัญในพรรคการเมือง
ผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ และผูท้ ่ดี ารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับดังกล่าว
สมำชิกในครอบครัว หมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผูร้ บั บุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม (2) พี่นอ้ งร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่นอ้ งร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน
(3) คูส่ มรสหรือผูท้ ่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
ผู้ ใกล้ ชิด หมายถึง (1) ผูท้ ่ีดแู ลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลที่ดารงตาแหน่งหรือมีความเกี่ ยวข้องทางการเมือง (2) ผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุค คลที่ ดารง
ตาแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง
ผู้รับผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอานาจควบคุมการการทาธุรกรรม หรือบุคคลที่ลกู ค้าทาธุรกรรมแทน
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แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
คำถำมข้อ 1 - 10 ใช้เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
1. ปั จจุบนั ท่านอายุ
ก. ตัง้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป
ข. 45 - 59 ปี
ค. 35 - 44 ปี
ง. น้อยกว่า 35 ปี
2. ปั จจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จา่ ยประจา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว และค่าเลีย้ งดูครอบครัวเป็ นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทงั้ หมด ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทงั้ หมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนั อย่างไร
ก. มีทรัพย์สนิ น้อยกว่าหนีส้ นิ
ข. มีทรัพย์สนิ เท่ากับหนีส้ นิ
ค. มีทรัพย์สนิ มากกว่าหนีส้ นิ
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษี ยณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรูใ้ นการลงทุนในทรัพย์สนิ กลุม่ ใดต่อไปนีบ้ า้ ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุน้ กูห้ รือกองทุนรวมตราสารหนี ้
ง. หุน้ สามัญหรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสีย่ งสูง
5. ระยะเวลาที่ทา่ นคาดว่าจะไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี ้
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. 1 ถึง 3 ปี
ค. 3 ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รบั ผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
ข. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สม่าเสมอแต่อาจเสีย่ งที่จะสูญเสียเงินต้นได้บา้ ง
ค. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สงู ขึน้ แต่อาจเสีย่ งที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึน้
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสีย่ งที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุม่ การลงทุนที่อาจเกิดขึน้ ด้านล่าง ท่านเต็มใจทีจ่ ะลงทุนในกลุม่ การลงทุนใดมากทีส่ ดุ
ก. กลุม่ การลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุม่ การลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
ค. กลุม่ การลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 5%
ง. กลุม่ การลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ที่มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึง่
ง. ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รบั สูงขึน้
9. ท่านจะรูส้ กึ กังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า
ข. มากกว่า 5% - 10%
ค. มากกว่า 10% - 20%
ง. มากกว่า 20% ขึน้ ไป
10. หากปี ที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นที ้ า่ นพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิง้
ข. กังวลใจและจะปรับเปลีย่ นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเ่ สีย่ งน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลีย่ ต้นทุน
คำถำมข้อ 11 - 12 ใช้เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรให้คำแนะนำ (ไม่นามาคิดคะแนน)
ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในอนุพนั ธ์และหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงโดยตรงเท่ำนั้น
11. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝงประสบความสาเร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราที่สงู มาก แต่หากการลงทุน
ล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง้ หมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิม่ บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสีย่ งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
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แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
ผลกำรประเมิน
ผลการคานวณ10
คะแนน
น้อยกว่ำ 15

คะแนน
ประเภทนักลงทุน

ระดับ 1: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ต่ำ

ประเภทตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้
 เงินฝาก > 60%

หมายความว่า ท่านต้อ งการผลตอบแทนมากกว่า การฝากเงิ น  ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 60%
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ตอ้ งการความเสี่ยง และมีวตั ถุประสงค์การ  ตราสารหนี ้ภ าคเอกชนที่ ไ ม่ มี ค วามซับ ซ้อ นอายุ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี
และ Long-term rating เป็ น AAA < 40%
ลงทุนในระยะสัน้ ๆ
 ตราสารทุน11 < 10%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1
ตั้งแต่
15 – 21

ระดับ 2: นั กลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง  เงินฝาก < 30%
ค่อนข้ำงต่ำ
 ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 30%
หมายความว่ า ท่ า นเป็ นผู้ ล งทุ น ที่ ร ั บ ความเสี่ ยงได้ น้ อ ย  ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อน และมี Long-term
rating ตัง้ แต่ A ขึน้ ไป < 60%
เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่าเสมอจากการลงทุน
 ตราสารหนีภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อนอายุไม่เกิน 1 ปี และ
Long-term rating เป็ น BBB < 50%
 ตราสารทุน11 < 20%
 ตราสารอนุพนั ธ์ 12< 10%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 -4
 หุน้ กูท้ ่ม
ี ีอนุพนั ธ์แฝงที่มีประกันเงินต้นเท่ากับ 100% และ rating
เป็ น AAA

ตั้งแต่
22 – 29

ระดับ 3: นั กลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง  เงินฝาก < 10%
ค่อนข้ำงสูง
 ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 15%
หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็ น  ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อน Long-term rating
ตัง้ แต่ BBB ขึน้ ไป < 50%
ครัง้ คราวได้
 ตราสารทุน11 < 40%
 ตราสารอนุพนั ธ์12 < 20%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 – 5
 หุน้ กูท้ ่ม
ี ีอนุพนั ธ์แฝงที่มีประกันเงินต้นเท่ากับ 100% และ rating
ตัง้ แต่ AA ขึน้ ไป
 หุ้น กู้ท่ี มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝงที่ มี ป ระกั น เงิ น ต้น น้อ ยกว่ า 100% และ
rating เป็ น AAA

10

วิธีคานวณระดับความเสี่ยง: รวมคะแนนจากคาตอบที่เลือกในข้อ 1 - 10 (เช่น คาตอบ (1) เท่ากับ 1 คะแนน คาตอบ (2) เท่ากับ 2 คะแนน) สาหรับข้อ 4 หากมีหลายคาตอบ จะเลือกคาตอบที่
คะแนนสูงสุดมานับรวมคะแนน โดยคะแนนรวมจะแสดงในตารางผลการประเมิน

11

ตราสารทุน หมายถึง หลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

12

ตราสารอนุพนั ธ์ หมายถึง สินค้าโภคภัณฑ์, ฟิ วเจอร์สและออปชั่น
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แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
คะแนน

ประเภทตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้

ประเภทนักลงทุน

ตั้งแต่
30 – 36

ระดับ 4: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้สูง

ตั้งแต่

ร ะ ดั บ 5: นั ก ล ง ทุ น ป ร ะ เ ภ ท ย อ ม รั บ ค ว ำ ม เ สี่ ย ง ไ ด้  เงินฝาก < 5%
สูงมำก
 ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 5%
หมายความว่า ท่านต้องการได้รบั โอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนสูง  ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อ น Long-term rating
ตัง้ แต่ C ขึน้ ไป/Non-investment grade < 30%
แม้จะมีความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร
 ตราสารทุน11 > 50%
 ตราสารอนุพนั ธ์12 < 40%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 – 8+
 หุ้น กู้ท่ี มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝงที่ มี ป ระกั น เงิ น ต้น น้อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ
100% แ ล ะ มี rating ตั้ ง แ ต่ BBB ขึ ้ น ไ ป /Non-investment
grade/Unrated
 ตราสารหนี ้ ท่ี มี Investment Grade และ Non-investment
Grade: ตราสารหนี ท้ ่ีครบกาหนดไถ่ถอนเมื่ อ มี การเลิกบริษั ท
(Perpetual bond)/ตราสารหนีด้ อ้ ยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน
(Basel III)/ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริษัท
ประกั น ภั ย (Insurance capital bond) /ตราสารหนี ้ ก่ึ ง ทุ น
(Hybrid Bond)

37 ขึน้ ไป

 เงินฝาก < 15%

หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของ  ตราสารหนีภ้ าครัฐ < 10%
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโต  ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อน Long-term rating
ตัง้ แต่ BBB ขึน้ ไป < 40%
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว
 ตราสารหนี ภ
้ าคเอกชนที่ไม่มีความซับซ้อ นอายุน้อ ยกว่า 5 ปี
และLong-term rating เป็ น BB < 40%
 ตราสารทุน11 < 50%
 ตราสารอนุพนั ธ์12 < 30%
 กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 – 7
 หุน้ กูท้ ่ม
ี ีอนุพนั ธ์แฝงที่มีประกันเงินต้นเท่ากับ 100% และ rating
ตัง้ แต่ BBB ขึน้ ไป
 หุ้น กู้ท่ี มี อ นุ พั น ธ์ แ ฝงที่ มี ป ระกั น เงิ น ต้น น้อ ยกว่ า 100% และ
rating ตัง้ แต่ A ขึน้ ไป
 ตราสารหนี ท้ ่ีมี Investment Grade: ตราสารหนี ท้ ่ีครบก าหนด
ไถ่ ถ อนเมื่ อ มี ก ารเลิ ก บริ ษั ท (Perpetual bond)/ตราสารหนี ้
ด้อ ยสิทธิ เพื่ อนับเป็ นเงินกองทุน (Basel III)/ตราสารด้อยสิทธิ
เพื่ อ นั บ เป็ นเงิ น กองทุ น ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย (Insurance
capital bond)/ต ร า ส า ร ห นี ้ ก่ึ ง ทุ น ( Hybrid Bond) ที่ เ ป็ น
Investment grade
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แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
คำเตือน


แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Customer Risk Profile) ชุดนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ลกู ค้ารับทราบความเหมาะสมในการ
ลงทุ น ที่ ต นเองยอมรับ ได้ และรับ ทราบค าแนะน าเบื ้อ งต้น ในการจั ด สรรการลงทุ น (Basic Asset Allocation) โดยสัด ส่ ว น
การจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินนีเ้ ป็ นเพียงตัวอย่างคาแนะนาเบือ้ งต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้



การลงทุนมีความเสีย่ ง ดังนัน้ ก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปั จจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทาง
การเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็ นต้น หรือปรึกษาผูแ้ นะนาการลงทุนเพื่อรับคาแนะนาที่เหมาะสมต่อไป



ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจัดทาแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของ
ลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนีเ้ พื่อประโยชน์ในการรับทราบความเหมาะสมในการลงทุนและคาแนะนาเบือ้ งต้นใน
การจัดสรรการลงทุนของตนเอง



ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องครบถ้วนไม่ทาให้บคุ คลใดสาคัญผิดในสาระสาคัญ



ระดับความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลกู ค้าแจ้ง แก่บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านัน้ ทัง้ นี ้ มิได้
เป็ นการแสดงว่า บริษัทรับรองถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลกู ค้าได้แจ้ง และผล
การประเมินดังกล่าว



เมื่ อ บริษั ท และ/หรือ เจ้า หน้า ที่ ข องบริษั ท ท าการประเมิ น ความเหมาะสมในการลงทุน ของลูก ค้า และได้แ จ้ง ให้ลูก ค้า ทราบถึ ง
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าและคาแนะนาเบือ้ งต้นในการจัดสรรการลงทุน ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการ
ประเมินของตนเองและลูกค้ารับทราบระดับความเหมาะสมในการลงทุน รวมทัง้ คาแนะนาเบือ้ งต้นในการจัดสรรการลงทุน (ซึ่ง
ประมวลผลจากข้อมูลที่ลกู ค้าให้กบั บริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ของตนแล้ว



ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมทัง้ คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน
และควรขอคาแนะนาในการลงทุนจากผูท้ ี่สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลกู ค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถว้ นควบคู่กบั การศึกษาผลการ
ประเมินระดับความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตราสารหรือการ
ลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รบั จากตัวแทนของบริษัท
(ถ้ามี) เป็ นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านัน้



การลงทุนขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเหมาะสม
ในการลงทุนที่ได้รบั รวมทัง้ อาจไม่ เป็ นไปตามคาแนะนาเบือ้ งต้นในการจัดสรรการลงทุนตามแบบประเมินนี ้ รวมทัง้ ลูกค้ายินยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลกู ค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สงู กว่าระดับความเหมาะสมในการลงทุนจากผล
ประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงที่จะยินยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนนัน้ เอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็ นไป
ตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลีย่ นแปลงไปจากผลการประเมินได้



บริษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของตราสารนัน้ ๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าเท่านัน้



บริษัท ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิด ภาระ หรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ จากการลงทุน
ของลูกค้า



บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการแก้ไข ปรับปรุ ง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ตัวอย่างคาแนะนา
เบื อ้ งต้น ในการจัด สรรการลงทุน ผลการประเมิ น และข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยไม่ จ าเป็ น ต้อ งแจ้ง ให้ท ราบล่ว งหน้า แต่ อ ย่า งใด
แบบประเมิน การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่ งลูกค้าได้อา่ นคา
เตือนข้างต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคาเตือนและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

KSAPP2021JUN
Page 16 of 29

ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

สัญญำแต่งตัง้ นำยหน้ำเพือ่ ซือ้ ขำยหลักทรัพย์
สัญญานีท้ าขึน้ ที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ …...….... /….…....…. /….........…… ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน)(ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ ายหนึง่ กับ ................................................................................................
(ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้ำ” หรือ “คู่สัญญำ”) อีกฝ่ ายหนึง่ โดยที่ลกู ค้ามีความประสงค์แต่งตัง้ ให้บริษัทเป็ นนายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
ให้แก่ลกู ค้า ทัง้ สองฝ่ ายจึงตกลงทาสัญญากันมีขอ้ ความต่อไปนี ้
ข้อ 1. คำจำกัดควำม
ในสัญญานีแ้ ละเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คาต่อไปนีห้ ากมิได้แสดงความหมายให้ชดั แจ้งเป็ นอย่างอื่น ให้มีความหมายตามที่ได้กาหนดไว้ตอ่ ไปนี ้
“หลักทรัพย์”

ให้หมายความรวมถึง หุน้ หุน้ กู้ หน่วยลงทุน อันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หน่วยลงทุน ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หรือตราสารอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด รวมทัง้ สัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพย์นนั้ ๆ

“ตลำดหลักทรัพย์”

ให้หมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ศูนย์ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้า และแหล่งกลางอื่นๆ ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดรอง

“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ บุคคล นิติบคุ คล หรือองค์กรอื่น
ใด ซึง่ เป็ นสถานที่อนั เป็ นศูนย์กลางในการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทัง้ บริการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการหักบัญชีหลักทรัพย์

“สำนักหักบัญชี”

หมายถึง บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือบุคคลที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบการเป็ น
สานักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ลูกค้ำ”

ให้หมายความรวมถึง บุคคลซึง่ ลูกค้ามอบหมายหรือยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กระทาการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์แทนหรือในนามของลูกค้าด้วย

“ซือ้ ”

ให้หมายความรวมถึง การจองซือ้ หลักทรัพย์ดว้ ย

“เงินทดรอง”

หมายถึง เงินซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็ นค่าซือ้ หรือค่าจองซือ้ หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ซึ่งเกิ ดจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิ ดขึน้ จากการติดตาม
การชาระหนีข้ องลูกค้าด้วย

“สำนักงำน ก.ล.ต.”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2. กำรแต่งตั้งและมอบอำนำจให้เป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ลูกค้าตกลงแต่งตัง้ และมอบอานาจให้บริษัทเป็ นนายหน้าของลูกค้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ทงั้ ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลกู ค้าใน
บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ทกุ บัญชีที่ลกู ค้าเปิ ดไว้กบั บริษัทไม่วา่ จะเป็ นการซือ้ ขายผ่านระบบใด ซึง่ บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์จดั ให้มี ขนึ ้ ทัง้ ที่
มีอยู่แล้วในขณะทาสัญญานีห้ รือที่จะมีขึน้ ในอนาคต โดยให้ถือหนังสือฉบับนีเ้ ป็ นหนังสือมอบอานาจให้กระทาการตามสัญญานี ้ และ
ลูกค้าตกลงว่าจะจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัทตามอัตราที่บริษัทกาหนด รวมทัง้ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกรวมว่า “ค่าบาเหน็จ ” โดยยินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบาเหน็จได้ภายใต้ขอ้ กาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KSAPP2021JUN
Page 17 of 29

ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

สัญญำแต่งตัง้ นำยหน้ำเพือ่ ซือ้ ขำยหลักทรัพย์
การมอบอานาจตามวรรคก่อนให้รวมถึงการให้บริษัทมีอานาจดาเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรักษา โอน รับโอน ส่งมอบ รับม อบ
ชาระราคา รับชาระราคา เบิกถอนและนาเข้าฝากซึง่ หลักทรัพย์ หรือผลประโยชน์อื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้แก่ลกู ค้า แจ้งต่อนายทะเบียน
หลักทรัพย์ให้ระบุชื่อบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกาหนดเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์แทนลูกค้า ใช้ดลุ พินิจทาการจองซือ้ หรือใช้สทิ ธิใดๆ ในหลักทรัพย์
ตามสิทธิที่ลกู ค้ามีอยู่ การจานาหลักทรัพย์ ตั๋วเงินหรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้าหรือทาสัญญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลูกค้าเพื่อเป็ น
ประกันการชาระหนีต้ ามสัญญานี ้ รวมถึงการไถ่ถอนจานาหรือหลักประกันใดๆ และให้มีอานาจลงนามทานิติกรรม หรือกระทาการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นเพื่อให้การดาเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานีส้ าเร็จสมบูรณ์ โดยให้บริษัทมีอานาจแต่งตัง้ ตัวแทนช่วงเพื่อ
ดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี ้ รวมทัง้ ยินยอมให้บริษัทเข้าทานิติกรรมกับลูกค้าในนามบริษัทเองตลอดจนเป็ นตัวแทนของ
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ได้ดว้ ย
ข้อ 3. กำรสั่งซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์
3.1 ในการสั่งซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ใด จานวนเท่าใด และในราคาเท่าใดนัน้ ลูกค้าอาจมีคาสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร หรือโดย
ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบตั ิของการสั่งซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะให้บริษัทสั่งซือ้ หรือขายหลักทรัพย์เป็ นครัง้ คราว อย่างไรก็ ดี คาสั่งโดยวิธีการต่างๆ นัน้ จะถื อเป็ นคาสั่ง
โดยชอบของลูกค้าตามสัญญานี ้ เมื่อบริษัทได้รบั ทราบคาสั่งนัน้ โดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้ว และในการนีล้ กู ค้าตกลงยอมรับ
ผลของคาสั่งดังกล่าวเสมือนว่า ลูกค้าได้ทาคาสั่งนัน้ ด้วยตนเองทุกประการ
ในกรณีลกู ค้ายกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยพลัน ซึง่ การยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์จะมีผลเมื่อ
บริษัทได้ยืนยันการยกเลิกคาสั่งนัน้ แล้ว ทัง้ นี ้ ไม่กระทบถึงการใดๆ ที่บริษัทได้กระทาไปแล้ว
3.2 คู่สญ
ั ญาตกลงและยอมรับว่า ในการสั่งซือ้ หรือสั่งขายหลักทรัพย์นนั้ เป็ นการสั่งซือ้ หรือสั่งขายหลักทรัพย์ตามชื่อ ประเภท ชนิด
จานวน และราคาที่ตอ้ งการซือ้ หรือขายเท่านัน้ โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็ นการซือ้ จากหรือขายให้แก่ผใู้ ดหรือมีผใู้ ดเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่
ซือ้ หรือขายนัน้ หรือหลักทรัพย์นนั้ มีลกั ษณะระบุเฉพาะอย่างใด และเมื่อบริษัทจะต้องรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผซู้ ือ้ หรือผูข้ าย
หรือลูกค้า ก็ให้ใช้หลักทรัพย์ชนิด ประเภทเดียวกันและจานวนเท่ากันแทนกันได้ ลูกค้าตกลงว่าในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ตาม
คาสั่งของลูกค้า การซือ้ หรือขายดังกล่าวอาจเป็ นการซือ้ หรือขายกับบริษัทเองก็ได้
ลูกค้าตกลงว่า บริษัทไม่มีความผูกพันที่จะต้องรับหรือดาเนินการตามคาสั่งซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเสมอไป โดยบริษัท
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งเหตุผลให้ลกู ค้าทราบ และบริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบอย่างใดๆ แก่ลกู ค้า หากบริษัทไม่สามารถซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
ตามคาสั่งของลูกค้าได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
3.3 ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ บริษัทยินยอมให้ลกู ค้าซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริษัทตามสัญญานีภ้ ายในวงเงินตามที่บริษัทกาหนด
โดยลูกค้าตกลงให้เป็ นดุลพินิจของบริษัทในการกาหนดหรือเปลีย่ นแปลงวงเงินซือ้ ขายสาหรับลูกค้า
3.4 ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควร หรือมีกฎหมาย หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ ยวข้องกาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ตอ้ งเรียกให้ลู กค้า นาทรัพ ย์สินมาวางเป็ นหลัก ประกันการซือ้ ขายหลัก ทรัพย์ข องลูก ค้า
ลูกค้าตกลงนาทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันเมื่อบริษัทเรียกให้ลกู ค้านาทรัพย์สินมาวางเป็ นหลักประกันในจานวนไม่นอ้ ยกว่า
อัตรา และภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันการซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ลกู ค้าอาจนามาวางไว้กบั บริษัทตามความในวรรคก่อน ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์
จดทะเบียนที่ชาระราคาแล้ว หรือทรัพย์สนิ อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
3.5 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รบั มอบอานาจ หรือได้รบั คาสั่งจากลูกค้า โดยลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ จากบริษัท หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) คาสั่งซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท หรือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) คาสั่งซือ้ ซึง่ เกินกว่าวงเงินซือ้ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือคาสั่งขายซึง่ เกินกว่าหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ามีอยู่
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(3) การดาเนินการนัน้ อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) บริษัทไม่มีระบบปฏิบตั ิงาน หรือบุคลากรที่สามารถรองรับการดาเนินการนัน้ ได้ดี หรือการดาเนินการนัน้ จะทาให้บริษัทต้อง
รับภาระเกินสมควร
(5) ลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ หรือข้อตกลงใดๆ ที่ทาขึน้ กับบริษัท หรือมีเหตุอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร
ข้อ 4. กำรชำระรำคำค่ำซือ้ และกำรส่งมอบหลักทรัพย์
4.1 ในกรณีที่ลกู ค้ามอบหมายให้บริษัทซือ้ หลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงยินยอมชาระราคาหลักทรัพย์ที่ส่งั ให้บริษัทซือ้ คราวใดคราวหนึ่ง หรือ
หลายคราวให้แก่บริษัท รวมทัง้ ค่าบาเหน็จ ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักหักบัญชี หรือหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ย นแปลงเป็ นคราวๆ ไป และลูกค้าตกลงยอมรับ การ
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจะคานวณยอดเงินตามรายการซือ้ ตามแบบที่บริษัทได้กาหนดไว้ และลูกค้าจะชาระราคา
ค่าซือ้ หลักทรัพย์โดยวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทกาหนด และให้ถือว่าลูกค้าได้ชาระเงิ นค่าซือ้ แล้ว โดยบริษัทไม่
จาเป็ นต้องออกหลักฐานใด ๆ ให้แก่ลกู ค้าอีก และในกรณีลกู ค้าชาระราคาค่าซือ้ หลักทรัพย์ดว้ ยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าชาระราคาค่าซือ้
หลักทรัพย์ในวันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลูกค้าได้แล้ว
หำกลูกค้ำผิดนั ดชำระรำคำดังกล่ำวข้ำงต้น ลูกค้ำตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในข้อ 8.4 นั บแต่
วันครบกำหนดจนกว่ำจะชำระเสร็จสิน้ นอกจำกนี้ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทบังคับขำยหลักทรัพย์รวมทั้งสิทธิ หรือทรัพย์สิน
อื่นใดของลูกค้ำซึ่งอยู่ในควำมครอบครองหรืออำนำจสั่งกำรของบริษัท ในวันเวลำที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยบริษัทไม่
จำเป็ นต้องบอกกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ โดยลูกค้ำยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย ดอกเบีย้ และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำร
ซือ้ ขำย กำรผิดนัด และกำรบังคับขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่ำวนั้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประกำร หำกเงิน
ได้จำกกำรขำยดังกล่ำวไม่พอชำระหนี้ดังกล่ำวลูกค้ำยินยอมชำระส่วนที่ยงั ขำดอยูจ่ นครบถ้วน
4.2 บริษัทจะดาเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลกู ค้าภายในระยะเวลาทีตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักหักบัญชี หรือหน่วยงานกากับดูแล
ที่เกี่ ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นคราวๆ ไป และลูกค้าตกลงยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์ให้แก่
ลูกค้า หรือบริษัทได้เก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ามอบหมายให้ซือ้ ไว้กบั บริษัทนัน้ ให้ถือว่าบริษัทได้สง่ มอบหลักทรัพย์ให้แก่ลกู ค้าแล้ว
ข้อ 5. กำรชำระรำคำค่ำขำยและกำรส่งมอบหลักทรัพย์
5.1 ในกรณีที่ลกู ค้ามอบหมายให้บริษัทฯ ทาการขายหลักทรัพย์
(1) ภายใต้บงั คับของวรรคสองและวรรคสาม ลูกค้ามีห น้าที่ตอ้ งส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทภายใน 12.00 น. ของวันทาการถัด
จากวันที่ขายหลักทรัพย์ หรือในวันอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทกาหนด
ในกรณีที่ลกู ค้าโอนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จัดไว้เพื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลักทรัพย์
ให้แก่บริษัท หรือลูกค้าได้มีคาสั่งให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ที่ลกู ค้ามีสทิ ธิขายที่เก็บรักษาไว้กบั บริษัทนัน้ ให้ถือ
ว่าลูกค้าได้สง่ มอบหลักทรัพย์นนั้ ให้แก่บริษัทตามความในวรรคก่อนแล้ว
ในกรณีที่ลกู ค้ามีหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้กบั บริษัท (ซึง่ ให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทนาไปฝากไว้กบั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ดว้ ย) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทสามารถนาหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาไว้นนั้ มาส่งมอบได้
หากลูกค้าไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ภายในกาหนดระยะเวลาในวรรคแรก บริษัทมีสทิ ธิดาเนินการซือ้ หลักทรัพย์ประเภทเดียวกันเพือ่
การส่งมอบตามราคาที่บริษัทเห็นสมควร และลูกค้ายินยอมรับผิดในเงินทดรอง ค่าบาเหน็จ และค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับบริษัท
จากการไม่สง่ มอบหลักทรัพย์ของตนทุกประการ
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(2) บริษัทจะชาระราคาค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลกู ค้าภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือสานักหักบัญชี หรือหน่วยงานกากับ
แลที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงเป็ นคราวๆ ไป และลูกค้าตกลงยอมรับ
การเปลีย่ นแปลงระยะเวลาดังกล่าว แต่หากลูกค้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน บริษัทอาจหักกลบราคาค่าซือ้ กับราคาค่า
ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลกู ค้า (Net Settlement) และชาระราคาสุทธิให้แก่ลกู ค้าภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือสานัก
หักบัญชี หรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงเป็ น
คราวๆ ไป และลูกค้าตกลงยอมรับการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาดังกล่าว
(3) บริษัทจะชาระราคาค่าขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีซือ้
ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่วางเงินไว้กับบริษัทล่วงหน้า (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเข้าบัญชีลกู ค้า หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทเปิ ดไว้เพื่อลูกค้า หรือบัญชีที่บนั ทึกรายการให้ลกู ค้ากูย้ ืมเงินเพื่อการซือ้ หลักทรัพย์ที่
ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท (Credit Balance) หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือ
บริษัทกาหนด
5.2 กรณีลูกค้ำสั่งให้บริษัทขำยหลักทรัพย์ หำกลูกค้ำยังค้ำงชำระรำคำค่ำซือ้ หลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่ำบำเหน็จ หรือเงินอื่น
ใดแก่บริษัท ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องชำระรำคำค่ำซือ้ หลักทรัพย์ เงินทดรอง ค่ำบำเหน็จ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้ำงชำระให้แก่บริษัท
จนครบถ้วนก่อน บริษัทจึงจะชำระรำคำค่ำขำยหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ ทั้งนี้ ถือเป็ นดุลพินิจโดยเด็ดขำดของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสทิ ธิหกั กลบลบหนีท้ ี่ลกู ค้ายังคงค้างชาระอยูก่ บั บริษัทกับราคาค่าขายหลักทรัพย์ที่บริษัทต้องชาระให้แก่ลกู ค้า
ดังกล่าวในวรรคแรกนัน้ ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อ 6. กำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ลกู ค้าประสงค์จะใช้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าตกลงดังต่อไปนี ้
6.1 ลูกค้าขอรับรองว่า ลูกค้ามีความรู แ้ ละความเข้าใจในการใช้บริการการซือ้ ขายหลัก ทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และประเพณี ปฏิบัติในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และ สานักงาน ก.ล.ต.
สานักหักบัญชี และหน่วยงานกากับดูแลอื่นใดของรัฐกาหนดเป็ นอย่างดี
6.2 ลูกค้ามีความรู แ้ ละความเข้าใจเกี่ ยวกับ ความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการซือ้ ขายหลัก ทรัพย์ รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ผ่า น
อินเทอร์เน็ตเป็ นอย่างดี ทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะเป็ นความเสีย่ งที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์
หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใด การสูญหายของข้อมูลระหว่างการสือ่ สารหรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูลเป็ นไปอย่าง
ล่าช้าหรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือกรณี ระบบเครือข่ายเกิ ดขัดข้องไม่สามารถทางานได้ตามปกติ หรือมีความผิดพลาด
คลาดเคลือ่ นของข้อมูลที่ได้รบั เนื่องจากข้อจากัดในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือถูกลักลอบนาข้อมูลไป
ใช้ หรือได้รบั ไวรัสเข้าสูร่ ะบบของลูกค้า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรือกรณีอื่นใดก็ตาม โดยลูกค้ายอมรับว่า
การที่บริษัทรับเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มิได้เป็ นการรับรองหรือรั บประกันว่า บริษัทจะสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึ่งหากลูกค้าได้รบั ความเสียหายจากกรณีดงั กล่าว บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ดังกล่าว และลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท ทัง้ สิน้ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทา หรืองด เว้น
การกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท ทัง้ นี ้ หากกรณีดงั กล่าวเกิดจากการกระทาหรืองดเว้น
การกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ แก่บริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมชาระ
ค่าเสียหายให้แก่บริษัท
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6.3 ลูก ค้า ยอมรับว่าบริษัทมีสิท ธิ ที่ จะกาหนดชุดคาสั่งและประเภทของระบบคอมพิ วเตอร์ที่ ใช้ในการให้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านบริษัท และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุ งชุดคาสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว
ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช้ชุดคาสั่งอื่นนอกจากชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งต่อเชื่ อมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ และลูกค้ามีหน้าที่ปอ้ งกันไม่ให้บคุ คลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ า
กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า ซึง่ ทาให้บคุ คลดังกล่าวสามารถบันทึกคาสั่งซือ้ ขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ และ
บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากการกระทาดังกล่าวไม่วา่ กรณีใดๆ
6.4 ลูกค้ามีสทิ ธิที่จะเรียกดูขอ้ มูลหรือทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จากการให้บริก ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทได้ ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้รบั อนุญาตจากบริษัทตามวัน และเวลาที่บริษัทกาหนด โดยใช้ชื่อผูใ้ ช้บริการ (Username) รหัสผ่าน
(Password) และ รหัสส่ว นตัว (PIN) ที่ บ ริษั ท ก าหนด ซึ่ง ลูก ค้ามีสิทธิ เปลี่ยนแปลง Password และ PIN ดัง กล่าวได้ดว้ ยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงผูกพันการใช้บริการตาม Password และ PIN ที่ลกู ค้าเปลี่ยนแปลงใหม่ตามเงื่อนไข และข้อกาหนดใน
สัญญาแต่งตัง้ นายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์นที ้ กุ ประการ
6.5 เมื่อบริษัทอนุมตั ิให้ลกู ค้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เ น็ตแล้ว บริษัทจะแจ้ง Username และ Password ของลูกค้าให้แก่
ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าจะต้องเปลีย่ นแปลง Password ทันทีเพื่อป้องกันมิให้บคุ คลอื่นล่วงรูร้ หัสผ่านของลูกค้า ลูกค้าตกลงรับผิดชอบ
ในการเก็บรักษา Username Password และ PIN ของตนไว้เป็ นความลับ และรวมตลอดถึงการดาเนินธุรกรรมใดๆ ที่กระทาผ่านทาง
ระบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท หากมีผใู้ ดนา Username Password และ PIN ของลูกค้าไปใช้ในการดูขอ้ มูล หรือ ส่งคาสั่ง
ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสาหรับการกระทาดังกล่าวเองทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ หาก Password หรือ
PIN ได้สญ
ู หาย ถูกทาลาย หรือลูกค้าไม่อาจจดจา Password หรือ PIN ดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
บริษัทระงับการใช้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทันที หากลูกค้าไม่แจ้งแก่บริษัทแล้ว ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ แก่
ลูกค้า บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวใดๆ ทัง้ สิน้ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสาหรับการกระทาดังกล่าวเอง และหาก
บริษัทได้รบั ความเสียหายจากการกระทานัน้ ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่บริษัท เพื่อความเสียหายที่เกิดขึน้
ทัง้ สิน้
6.6 ลูกค้ารับทราบดีว่า เนื่องจากระบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นบริการเสริมที่บริษัทอานวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าเท่านัน้ ดังนัน้ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ รวมทัง้ เหตุสดุ วิสยั ทาให้การให้บริการดังกล่าวขัดข้องจนลูกค้าไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคาซือ้ ขาย
หรือใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านทางพนักงานของบริษัท หรือตาม
วิธีการอื่นที่เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาแต่งตัง้ นายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์แทนได้
6.7 ลูกค้าทราบถึงข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการบันทึกคาสั่งซือ้ ขาย ที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสม เช่น คาสั่ง
ในลักษณะลัดคิวและปิ ดบังคาสั่งของผูอ้ ื่น คาสั่งในลักษณะใส่-ถอน คาสั่งในลักษณะจับคูก่ นั เอง (Wash Sale) คาสั่งในลักษณะชีน้ า
ราคา คาสั่งในลักษณะผลักดันราคา คาสั่งในลักษณะพยุงราคา เป็ นต้น และลูกค้ารับรองว่าจะไม่บนั ทึกคาสั่งซือ้ ขายที่มีลกั ษณะไม่
เหมาะสมตามที่กล่าว หากบริษัทพบการส่งคาสั่งที่มีลกั ษณะไม่เหมาะสมของลูกค้าหรือในบัญชีของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัท
ระงับ หรือ ยกเลิก คาสั่ง ดัง กล่า ว รวมถึ ง การให้บ ริก ารซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ผ่า นระบบอิ น เทอร์เน็ ต หรือ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามที่ บริษัท
เห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทัง้ สิน้
6.8 บริษัทมีสทิ ธิที่จะยืนยันคาสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร
6.9 หากกรณีที่ลกู ค้าไม่ดาเนินการ หรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใดๆ ในสัญญานี ้ (รวมถึงกรณีที่ลกู ค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้
ขอแก้ไขข้อกาหนดโดยบริษัท) หรือฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบตั ิในการซือ้ ขาย
หลัก ทรัพ ย์ รวมถึ ง การซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ต ามที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ หรื อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ก ร
หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด หรือสานักหักบัญชี หรือหน่วยงานที่กากับดูแลอื่นใดของรัฐ หรือของบริษัท บริษัทมีสิทธิ ระงับไว้ช่วั คราว
หรือ บอกเลิก ไม่ใ ห้ลูก ค้า เข้า ใช้บ ริการการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ผ่า นระบบอิ น เทอร์เน็ ต หรือ วิ ธีก ารทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์เ มื่อ ใดก็ ได้
โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
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6.10 ลูกค้าทราบดีว่า บรรดาข้อมูลหรือข่าวสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เป็ นข้อมูลข่าวสารที่บริษัท
ได้รบั มาในสภาพหรือในลักษณะเช่นนัน้ บริษัทจะไม่รบั รองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ลาดับ เวลา ราคาซือ้ ขาย
ความสามารถในการซือ้ ขาย หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดของข้อมูลหรือข่าวสาร บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้า หากเกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ขอ้ มูลหรือข่าวสารดังกล่าว
6.11 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือหากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้บริษัทดาเนินการยกเลิกการให้บริการ โดยลูกค้าจะบอกเลิกการใช้
บริการได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่มีหนีส้ ินใดๆ ค้างชาระกับบริษัท และในการบอกการเลิกใช้บริการดังกล่าวลูกค้าจะต้องบอกกล่าวเป็ น
หนังสือ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกาหนดและต้องแจ้งมายังบริษัททราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ข้อ 7. กำรดูแลรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ
7.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัททาหน้าที่ดแู ลทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซือ้ ขาย หรือเพื่อเป็ นประกัน
การซือ้ ขาย หรือเพื่อยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อให้ยืมหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
7.2 ลูกค้าทราบและเข้าใจดีวา่ ในกรณีที่บริษัทได้ฝากทรัพย์สนิ ประเภทเงินของลูกค้าไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือลงทุนในบัตรเงิ นฝากของธนาคารดังกล่าวที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เงินฝากหรือเงินลงทุนดังกล่าวจะได้รบั
ความคุม้ ครองจากกองทุนคุม้ ครองเงินฝาก หรือองค์กรอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก แต่ในกรณีที่เงินของลูกค้าเก็บรักษา
ไว้ที่บริษัท เงินดังกล่าวจะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองจากกองทุนคุม้ ครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก
7.3 ลูกค้าทราบและตกลงว่า การเบิกถอนทรัพย์สนิ ต้องทาเป็ นหนังสือตามแบบฟอร์ม หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกาหนดและต้องแจ้งมายัง
บริษัทล่วงหน้า
7.4 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลักทรัพย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สนิ ของ
ลูกค้าก็ได้ ทัง้ นีต้ ามอัตราที่บริษัทประกาศกาหนด ณ ที่ทาการของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใน
การดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ดว้ ย ทัง้ นีจ้ ะประกาศกาหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกัน
7.5 บริษัทจะจัดทาและจัดส่งรายงานแสดงทรัพย์สนิ ให้ลกู ค้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
7.6 ลูกค้าตกลงมอบอานาจให้บริษัทเก็ บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งหลักทรัพย์ เงิ นสดและทรัพย์สินของลูกค้าที่เกี่ ยวกับสัญญานี ้
(“สิ น ทรัพ ย์” ) สิ น ทรัพ ย์ดัง กล่ า วจะถูก แยกไว้ใ นสมุด บัญ ชี ข องบริ ษั ท เพื่ อ บ่ ง ชี ้ไ ด้อ ย่ า งชัด แจ้ง ว่ า เป็ นสิ น ทรัพ ย์ข องลูก ค้า
โดยการดาเนินการดังต่อไปนีถ้ ือว่าเป็ นการแยกทรัพย์สนิ แล้ว
(1) สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทเงิน
บริษัทแยกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือการลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคาร
ดังกล่าวที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี หรือการลงทุนในลักษณะอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยระบุอย่างชัดเจน
ในบัญชีเงินฝากหรือบัตรเงินฝาก หรือการลงทุนนัน้ ว่าเป็ นการดาเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ลกู ค้า
(2) สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทหลักทรัพย์
(ก) บริษัทอาจแยกเก็บรักษาไว้ที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็ นการฝากโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือ
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(ข) บริษั ท อาจแยกเก็ บ รักษาไว้แ ละอยู่ใ นความครอบครองของบริษัท และกระท าในลัก ษณะที่ สามารถชี เ้ ฉพาะได้ว่า
ใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
(3) สาหรับทรัพย์สนิ อื่น
บริษัทแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชีเ้ ฉพาะได้วา่ ทรัพย์สนิ อื่นนัน้ เป็ นทรัพย์สนิ ของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย
7.7 กรณีมีดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สนิ ใดๆ ของลูกค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ ในกรณีที่ลกู ค้ามีสทิ ธิที่จะได้รบั ดอกผลจากบริษัท ลูกค้าตกลง
ให้บริษัทมีสิทธินาดอกผลดังกล่าวมาหักชาระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตามสัญญานี ้ หรือหนีอ้ ื่นใดที่ลกู ค้าต้องชาระ
แก่บริษัท ทัง้ นีจ้ นกว่าบริษัทจะได้รบั ชาระค่าธรรมเนียม หรือหนีด้ งั กล่าวจนครบถ้วนแล้วโดยมิตอ้ งบอกให้ลกู ค้าทราบก่อน อย่างไรก็
ตาม หากนาดอกผลมาหักชาระค่าธรรมเนียม และหนีด้ ังกล่าวแล้วลูกค้ายังคงมีหนีส้ ินค้างอยู่กับบริษัทอีก ลูกค้าตกลงรับผิดชอบ
ชาระหนีท้ ี่คา้ งอยูน่ นั้ จนครบถ้วน
7.8 ลูกค้ำตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสำมำรถนำเงินจำนวนที่ต้องแยกไว้เป็ นทรัพย์สินของลูกค้ำไปฝำกไว้กับสถำบัน
กำรเงินที่มีควำมสัมพันธ์ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทได้
7.9 กรณี ทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบใน
ทรัพย์สนิ ของลูกค้าอย่างเต็มจานวน
ข้อ 8. ผลแห่งสัญญำ
8.1 กรณีบังคับขำยตำมข้อ 4.1 นั้น ลูกค้ำยินยอมผูกพันต่อกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว เสมือนเป็ นกำรขำยตำมคำสั่ง
ของลูกค้ำเอง ในกรณีท่บี ริษัทใช้สิทธิตำมกฎหมำย หรือตำมสัญญำนี้นำหลักทรัพย์ของลูกค้ำออกขำยนั้น แม้จะปรำกฏ
ว่ำบริษัทขำยไปในรำคำต่ำกว่ำรำคำตลำดในขณะนั้นก็ดี หรือรำคำตลำดของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้ปรับตัวสูงขึน้ หลังกำร
ขำยก็ดี ลูกค้ำตกลงจะไม่เรียกร้องเงินชดเชยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัท
8.2 หากกรณีที่ลกู ค้าไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับข้อความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา 7 วันนับจากวันที่ระบุไว้
ในรายงาน ให้ถือว่าลูกค้าได้สละสิทธิโต้แย้งใดๆ และยอมรับความถูกต้องของรายงานดังกล่าว
8.3 ในกรณี ที่ ลูก ค้า ผิ ด นัด ช าระหนี ใ้ ดๆ ตามสัญ ญานี ้ หรื อ ผิ ด สัญ ญาส่ว นหนึ่ ง ส่ว นใด หรื อ ลูก ค้า ถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อ ตกเป็ น
ผูไ้ ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้ตอ้ งถูกพิ ทกั ษ์ทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดที่
เมื่อบริษัทเห็นเป็ นการสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือ
สิทธิอื่นใดของลูกค้า ซึง่ อยูใ่ นความครอบครองของบริษัทได้ทงั้ หมดหรือบางส่วนได้ทนั ที หรือซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด หรือบางส่วนเพื่อ
ชดใช้ให้บริษัทแทนหลักทรัพย์ซึ่งลูกค้าได้ส่งั ให้บริษัทขายไปแล้ว แต่ลกู ค้ายังมิได้สง่ มอบให้บริษัทได้ทนั ทีเช่นเดียวกัน อีกทัง้ ไม่ เป็ น
การตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะปิ ดบัญชีของลูกค้าด้วย
8.4 ลูกค้าตกลงยินยอมเสียเบีย้ ปรับและดอกเบีย้ ในหนีท้ ี่คา้ งชาระตามสัญญานีใ้ ห้แก่บริษัทในอัตราดอกเบีย้ สูงสุดตามประกาศของ
บริษัทที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศกาหนดเปลี่ยนแปลงเป็ นคราวๆ ไป นับแต่วนั ที่ลกู ค้าผิดนัด
ชาระราคาจนกว่าลูกค้าจะชาระเสร็จสิน้
8.5 ในกรณีที่ลูกค้ำมิได้ปฏิบัติตำมสัญญำนี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระทำกำรใดๆ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่ำน
ตลำดหลักทรัพย์ หรือโดยกำรขำยทอดตลำด หรือโดยซือ้ ขำยกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่ำวแก่
ลูกค้ำก่อน และไม่จำเป็ นต้องแจ้งหรือโฆษณำ หรือกระทำกำรใดๆ ที่คล้ำยคลึงกันก่อนทัง้ สิน้ และลูกค้ำยินยอมให้บริษัท
นำเงินซึ่งได้จำกกำรขำยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ำมำชำระหนี้และค่ำใช้จ่ำยทุกชนิดที่ลูกค้ำมี
ต่อบริษัท ทั้งในปั จจุบันและที่อำจมีขึน้ ในอนำคตไม่ว่ำหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตำม และบริษัทมี
สิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้ำได้ตำมแต่บริษัทจะเห็นสมควร และลูกค้ำยินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่
ยังคงต้องชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน
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8.6 ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเข้าเป็ นสมาชิ กของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตาม
กฎหมายอื่นที่ได้ประกาศบังคับไว้ และใช้บริการต่างๆ ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของลูกค้า เช่น
ฝาก ถอน โอน รับโอน จดแจ้ง และเพิกถอนการจดแจ้งจานาหลักทรัพย์ออก หรือถอนใบหลักทรัพย์ เป็ นต้น โดยลูกค้าตกลงยินยอม
ให้บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เช่น ตกลงให้
บริษัทเปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับตัวของลูกค้าให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ทราบ เป็ นต้น
ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเบิกถอนหลักทรัพย์ของลูกค้าซึ่งฝากอยู่ที่ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ โดยจะเบิกเป็ นใบหลักทรัพย์ หรือเบิกในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ก็ได้ และจะเบิกเป็ นชื่อ
ลูกค้าหรือเป็ นชื่อบริษัท แล้วบริษัทจะเก็บรักษาไว้เพื่อลูก ค้าก็ ได้เช่นกัน โดยให้ถือว่าสัญญานีเ้ ป็ นหนังสือมอบอานาจให้บริษัท
สามารถดาเนินการ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนเสร็จสิน้
8.7 ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดาเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลกู ค้าได้รบั อันเนื่องมาจากการกระทา
การงดเว้นกระทาการ หรือความผิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ความเสียหายอัน
เกิดจากการที่ลกู ค้าได้รบั ใบหลักทรัพย์ลา่ ช้า เป็ นต้น
8.8 สัญญำนี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่ำจะได้มีกำรบอกเลิกสัญญำโดยฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง คู่สัญญำอำจบอกเลิกสัญญำนี้ได้
โดยกำรบอกกล่ำวเป็ นหนังสือ หรือแจ้งด้วยวิธีกำรอื่นใดตำมที่บริษัทกำหนดไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่งล่วงหน้ำอย่ำง
น้ อย 7 วัน โดยกำรบอกเลิกสัญญำไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ และหน้ ำที่ของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยซึ่งได้มีขึ้นก่อนกำรเลิก
สัญญำจะมีผล อย่ำงไรก็ดี ลูกค้ำจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญำนี้พร้อมทั้งปิ ดบัญชีได้ต่อเมื่อปรำกฏว่ำลูกค้ำไม่มีภำระหนี้สิน
ใดๆ ค้ำงชำระกับบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญำพร้อมทั้งปิ ดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำได้ทันทีโดยไม่จำเป็ นต้องบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำ หำกลูกค้ำผิดนัดชำระหนี้ใดๆ ตำมสัญญำนี้ หรือ ผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือ บริษัทพบว่ำลูกค้ำมีพฤติกรรม
หรือมีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำยล้ำงสูง หรือ มีกำรกระทำ
ควำมผิดใดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ทั้งที่มีขนึ้ ในปั จจุบันและที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต
8.9 การเพิกเฉยหรือความล่าช้าของบริษัทในการบังคับใช้สทิ ธิใดๆ ตามสัญญานี ้ หรือการใช้สิทธิเพียงครัง้ เดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือ
ว่าเป็ นการสละสิทธิ หรือตัดสิทธิ ของบริษัทฯ ที่จะบังคับใช้สิทธิ ใดๆ ตามสัญญานี ้ และในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาของลูกค้าใดๆ ตามสัญญานี ้ หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการงดเว้นดังกล่าว
เป็ นการผ่อนผันหรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านัน้
8.10 นอกเหนือจากสิทธิ ต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามสัญญานี ้ บริษัทก็มีสิทธิ ที่จะเรียกให้ลกู ค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รบั อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี ้ หรือเกี่ยวกับการกระทาหรืองดเว้นกระทาการของลูกค้า หรือ
ตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รบั อันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง
โดยบุค คลอื่ น ให้บ ริษั ท ต้อ งรับ ผิ ด เกี่ ย วกับ สัญ ญานี ้ ซึ่ง มิ ได้เ กิ ด ขึน้ จากการกระท า งดเว้น กระท าการหรือ ความผิ ด ของบริษัท
แต่ประการใด
ข้อ 9. กำรยอมรับควำมเสี่ยง
9.1 ลูกค้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ กำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ หรือในศูนย์ซอื้ ขำยหลักทรัพย์อื่นนั้น มีควำมเสี่ยง
เนื่ องจำกมูลค่ำและผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวสำมำรถขึน้ ลงได้โดยจะผันแปรไปตำมระดับรำคำ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน สภำพคล่องของหลักทรัพย์ หรือภำวะกำรลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอำจมีควำมผันผวนจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่
อำจทรำบล่ ว งหน้ ำ ได้ ดั ง นั้ น ลู ก ค้ ำ อำจจะไม่ ไ ด้ รั บ เงิน ลงทุ น และผลประโยชน์คื น เท่ ำ กั บ จ ำนวนเงิน ที่ ไ ด้ ล งทุ น ไป
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ทัง้ นีล้ กู ค้าเข้าใจดีวา่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิประเภทอื่นที่มี วนั หมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถซือ้
ขายได้หลังวันหมดอายุนนั้ อนึง่ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า สัญญาข้อนีไ้ ม่อาจกล่าวถึงความเสีย่ งในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้ทงั้ หมด
ดังนัน้ ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึง่ มิได้กล่าวไว้ในสัญญาข้อนี ้ และการที่บริษัทรับเป็ นนายหน้าซื ้อขายหลักทรัพย์ก็มิได้เป็ น
สิ่ง ที่ ร ับ ประกัน ว่า บริษั ท จะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ ได้ทงั้ หมด ดัง นั้น ลูก ค้า จะใช้ดุลพิ นิจอย่างรอบคอบใน
การตัดสินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบต่ อ
ความเสียหายที่เกิดจากความเสีย่ งต่างๆ ด้วยตนเองทัง้ สิน้
9.2 บริษัทไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ลกู ค้าได้รบั ในทุกกรณี หากความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว
มีเหตุจากอัคคีภยั วาตภัย เหตุสดุ วิสยั การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอานาจรัฐ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่าย
การสื่ อ สารของบริ ษั ท การตั้ง ข้อ จ ากั ด หรื อ ข้อ ห้า มทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศกระแสไฟฟ้ า ขัด ข้อ ง กระแสไฟฟ้ า ดับ
หรือเหตุประการอื่นใดที่สง่ ผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดงั กล่าว การปิ ดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์) หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดาเนินการของบริษัท
9.3 ในกรณีที่ลกู ค้ามีความประสงค์จะชาระ หรือส่งมอบเงินตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้ เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให้ใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเทียบกับเงินบาทที่ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ขายแก่บคุ คลทั่วไปในวันที่บริษัทแลกเปลีย่ น
เงินดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และยอมรับความเสี่ยงใดๆ ต่อ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็ นผล
มาจากการแลกเปลีย่ นเงินสกุลหนึง่ ไปเป็ นเงินในอีกสกุลหนึง่ ที่อาจเกิดขึน้ ในบัญชีของลูกค้า
ข้อ 10 กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผูใ้ ช้บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จาเป็ นเพื่อการ
ให้บริการแก่ลกู ค้า การดาเนินการตามคาขอของลูกค้าก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผอู้ ื่นดาเนินการแทนบริษัทเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือ่ สาร งานติดตามทวงถาม เป็ นต้น การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการ
ข้อร้องเรียน นอกจากนี ้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผูใ้ ห้บริการภายนอก
ตัวแทนของธนาคาร ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์รว่ มกันในลักษณะ co-brand ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/หน้าที่
ผูร้ บั โอนสิทธิ /หน้าที่ และ/หรือผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผรู้ บั ข้อมูลจากบริษัทดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายกา รคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornsecurities.com/th/policy/privacy
ในกรณีที่ลกู ค้ามีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัทเพื่อดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขา้ งต้น ลูกค้าขอรับรอง
ว่าได้รบั ความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่
บริษัท และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
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ข้อ 11. ข้อตกลงอื่นๆ
11.1 บรรดาหนังสือติดต่อ คาบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลกู ค้า ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่
ลงทะเบียน หรือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนาไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นาส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบี ยน
ราษฎร์ หรือสานักทาการงานของลูกค้า หรือได้สง่ ทางโทรสาร หรือโดยทางไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสาร
หรือที่อยู่ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทัง้ นี ้
โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และถึงแม้วา่ ส่งให้แก่ลกู ค้าไม่ได้เพราะที่อยูข่ องลูกค้านัน้ เปลีย่ นแปลงหรือรือ้ ถอนไป โดยลูกค้า
ไม่ได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงหรือรือ้ ถอนนัน้ ให้บริษัททราบตามช่องทางที่บริษัทกาหนด หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยูไ่ ม่พบก็ดี ให้ถือว่ า
ลูกค้าได้รบั และทราบหนังสือติดต่อ คาบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัท โดยชอบแล้วในวันที่พนักงาน
ไปรษณีย ์ หรือคนของบริษัทได้ไปส่ง ณ ภูมิลาเนานัน้ หรือในวันที่สง่ โทรสารหรือส่งไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ อนึง่ การแจ้ง
หรือบอกกล่าวใดๆ ซึ่งตามสัญญานีม้ ิได้บงั คับให้ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากบริษัทได้ดาเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลกู ค้าด้วย
วาจา หรือโดยทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดแล้วให้ถือว่าเป็ นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รบั ทราบโดยชอบแล้ว
11.2 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ สานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องและทาหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิ จหลักทรัพย์ หรือของบริษัท โดยลูกค้าจะถื อปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัด รวมทัง้ กรณีที่มี
การเปลีย่ นแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทาสัญญานี ้ ลูกค้าก็ยอมรับ เข้าใจ
และรับทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย
11.3 ลูกค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี ้ ให้แก่บคุ คลอื่นมิได้
11.4 บริษัทอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสัญญาฉบับนี ้ ให้แก่บคุ คลใดได้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจาก
ลูกค้าก่อน
11.5 คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิ ดบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์และในเอกสารหรือสัญญาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญานีใ้ ห้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญานี ้ ในกรณีทมี่ ี
ข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานีใ้ ห้ใช้สญ
ั ญานีบ้ งั คับ และกรณีที่ขอ้ ความในเอกสารที่ให้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญา
ขัดหรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็ นดุลพินจิ ของบริษัทในการแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อกาหนดในสัญญานีไ้ ด้ โดยบริษัทจะต้องส่งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังลูกค้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่การแก้ไข
เพิ่มเติมจะมีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี ้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทได้แจ้งไปยังลูกค้านัน้ ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิม่ เติ ม
ดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวมายังบริษัทก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ จะมีผลใช้บงั คับ
11.6 ในกรณี ที่ขอ้ ตกลงแห่งสัญญานี ้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมาย หรือตกเป็ นโมฆะ โดยผลของ
กฎ ระเบียบ ประกาศข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สญ
ั ญา ทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ขอ้ ตกลงที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บงั คับได้ตอ่ ไป
11.7 ในกรณีท่ลี ูกค้ำต้องกำรสัญญำคู่ฉบับลูกค้ำสำมำรถแจ้งให้กับบริษัททรำบ โดยบริษัทจะดำเนินกำรจัดส่งให้ลูกค้ำภำยใน
ระยะเวลำอันสมควร
11.8 สัญญาฉบับนีใ้ ห้อยูภ่ ายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายไทย
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สัญญำแต่งตัง้ นำยหน้ำเพือ่ ซือ้ ขำยหลักทรัพย์
คู่สญ
ั ญาตกลงว่า ในกรณีที่มีขอ้ พิพาทตามสัญญาฉบับนี ้ ศาลที่มีอานาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอานาจในประเทศไทย ทัง้ นี ้ บริษัท
มีสทิ ธิที่จะดาเนินคดีกบั ลูกค้าต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอานาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สนิ ของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามีขอ้ พิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่
กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึง่ เป็ นมาตรการในการให้ความคุม้ ครองสิทธิของผูล้ งทุนในตลาดทุน
ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญานีโ้ ดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้กบั บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยกำรลงนำมใน
เอกสำรฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ
1. ข้าพเจ้าเป็ นเจ้าของบัญชี มีอานาจในการตัดสินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยตนเอง เว้นแต่ผรู้ บั ผลประโยชน์เป็ นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้ง
ให้บริษัททราบ
2. ข้าพเจ้ารับรอง และยืนยันว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีเป็ นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นความจริง และเป็ นปั จจุบนั ซึ่ง
ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการให้บริการ หรือการให้คาแนะนาที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั จากบริษัท
3. ข้าพเจ้ารับทราบ มีความเข้าใจ และตกลงปฏิบตั ิตามสัญญาแต่งตัง้ นายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ ข้อกาหนดและเงื่อนไข กฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และระเบียบและประกาศต่างๆ ของบริษัท รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททาการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี
และหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามกฎหมาย
5. ข้าพเจ้าได้อา่ น และทาความเข้าใจในเอกสารดังต่อไปนีแ้ ล้ว
 สัญญาแต่งตัง้ นายหน้าเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
 คาเตือนสาหรับแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Customer Risk Profile)

ลูกค้ำ
ลงชื่อ...............................................................................................................................
(……………………………………………………….………………………………..) ตัวบรรจง
วันที่ (ว/ด/ป) ………..............................
เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้เปิ ดบัญชี

ผู้มีอำนำจลงนำม

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

วันที่ (ว/ด/ป) ……….............................
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กำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลของท่านเป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะดาเนินการอย่างดีที่สดุ ด้วยมาตรการที่เข้มงวด
ในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย
ท่านสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ควำมยินยอมให้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
เพื่ อ ให้ท่า นไม่พลาดโอกาสรับ ข้อ เสนอผลิตภัณ ฑ์ห รือ บริการ สิท ธิ พิ เ ศษในการเข้า ร่ว มกิ จ กรรมที่ บ ริษั ทจัดขึน้ รวมถึ ง ข่าวสาร
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์และโปรโมชั่นที่คดั สรรอย่างเหมาะสม ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน
ควำมยินยอมให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและพันธมิตรทำงธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการพิเศษ โปรโมชั่นที่คดั สรรอย่างเหมาะสมจากกลุ่มธุรกิ จทางการเงิน
ธนาคารกสิ ก รไทยและพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ 13 ท่ า นยิ น ยอมให้บ ริ ษั ท เปิ ดเผยข้อ มู ล ของท่ า นให้แ ก่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
ธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรทางธุรกิจ12ดังกล่าว

ลายมือชื่อ.................................................................................................................... วันที่ (ว/ด/ป) ……………….…….....
(

13

) ตัวบรรจง

กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.kasikornbank.com/financial-conglomerate และรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่
ได้รบั ข้อมูลของท่านได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ในกรณีเพิ่มเติมผูร้ บั ข้อมูลในภายหลัง : บริษัทจะแจ้งรายชื่อผูร้ บั ข้อมูลและขอความยินยอมอีกครัง้ ยกเว้นกรณีผูร้ บั ข้อมูลอยู่ในกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย บริษัทจะแจ้งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทา่ นทราบ
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แบบแจ้งสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็ นบุคคลอเมริกัน
สำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ
ชื่อ-นำมสกุล.................................................................................................................................... เลขที่บัญชี ....................................
ส่วนที่ 1

สถำนะของลูกค้ำ

โปรดเลือกทำเครื่องหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของท่ำน
W-9

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้ อใดข้ อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคาถาม
1. ท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่
2. ท่านเป็ นผูถ้ ือบัตรประจาตัวผูม้ ีถิ่นทีอ่ ยูถ่ าวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่
3. ท่านเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกาและมีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีให้กบั สหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้ อมแนบเอกสารสละสัญชาติอเมริกัน และสิ้นสุดคาถาม
4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
ส่วนที่ 2

 ใช่
 ใช่
 ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

W-8BEN
 ใช่

 ไม่ใช่

กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกัน แต่ขอ้ มูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี ้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่ก ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยภายใน 30 วันหลังจาก
มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนีไ้ ม่ถกู ต้อง
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของ
ท่าน กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนตามที่
กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร
ส่วนที่ 3
กำรยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี
ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. เปิ ด เผยข้อมูลต่า งๆ ของท่า นให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อประโยชน์ใ นการปฏิบัติ ตาม FATCA หน่ ว ยงานจัด เก็บภาษี อากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี
การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกสิกรไทยตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รบั หรือผ่านจากกลุ่มธุรกิ จทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในจานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่า งประเทศ ซึ่ง รวมถึ ง IRS ภายใต้บัง คับ ของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่า งๆ รวมถึ ง ข้อ ตกลงใดๆ ระหว่า งกลุ่ม ธุร กิ จ ทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลที่จาเป็ นต้องรายงานให้แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่หา้ มการรายงานข้อมูลได้กลุ่มธุรกิ จทางการเงินธนาคารกสิกรไทย มีสิทธิ ใ ช้ดุลยพินิ จแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่ จะยุติ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร
หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี ้ “กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย” ให้หมายความรวมถึง บริษัทที่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ประกอบด้วย
(1) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (2) บลจ.กสิกรไทย (3) บล.กสิกรไทย (4) บมจ.เมืองไทยประกัน ชีวิ ต และบริษั ท อื่น ๆ ที่ จะเข้า ร่ว มเป็ น หนึ่ งในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น
ธนาคารกสิกรไทยในอนาคต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้า พเจ้า รับ ทราบและตกลงปฏิบัติ ต ามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่า งๆ ในเอกสารฉบับ นี ้ ซึ่งรวมถึงตกลงยิน ยอมให้มีการเปิ ด เผยข้อ มูล การหักบัญ ชี และการยุติ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลายมือชื่อ
......................................................................................................................
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วันที่ (ว/ด/ป)) .....................................

ลูกค้าสามารถสมัครเปิ ดบัญชีหลักทรัพย์กสิกรไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code

สัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย (Credit Balance)
สัญญานี้ทําขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ….….. /…..…. /…….… ระหวาง บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา“บริษัทฯ”) ฝายหนึ่งกับ................................................................................. (ซึ่งตอไปจะเรียกวา”ลูกคา”) อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ ลูกคาประสงคที่จะทําสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยกับบริษัทฯ ประเภทบัญชีมารจิ้น ในระบบ Credit Balance บริษัทฯ และลูกคาจึงตกลงทําสัญญากัน โดย
มีเงื่อนไขและรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ในสัญญานี้ หากมิไดกลาวไวใหมีความหมายเปนอยางอื่น คําตอไปนี้ใหมีความหมายตามที่นิยามดังจะกลาวตอไป คือ
“หลักทรัพย” ใหหมายความรวมถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุน หุนกู หนวยลงทุน อันไดแก ตราสารหรือ หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของกองทุนรวม ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน ตราสารอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะ
กําหนด รวมทั้งสัญญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลักทรัพยนั้นๆ
“ตลาดหลักทรัพย” ใหหมายความรวมถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนาและแหลงกลางในการซื้อขายหลักทรัพยอื่นๆ แลวแตกรณี
“บัญชีมารจิ้น” หมายความวา บัญชีที่บันทึกรายการใหลูกคากูยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพยและใหหมายความรวมถึงรายการดอกเบี้ยเงินกูยืม เงินกูยืมหรือสินเชื่อที่
เกิดขึ้นจากการถอนทรัพยสินสวนเกินของลูกคา คาธรรมเนียม คาภาษีมูลคาเพิ่ม คาภาษีอากร และคาใชจายอื่นใดที่ลูกคาตองชําระใหกับบริษัทฯ
“หลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได” (Marginable Securities) หมายความวาหลักทรัพยจดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตใหลูกคากูยืมเงินเพื่อซื้อจากบัญชีมารจิ้นได
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดรายชื่อหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได พรอมทั้งกําหนดอัตรามารจิ้นเริ่มตนที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถกําหนดอัตรามารจิ้น
เริ่มตนดังกลาวสําหรับแตละหลักทรัพยแตกตางกันได โดยบริษัทฯ จะไดประกาศรายชื่อหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้น พรอมทั้งอัตรามารจิ้นเริ่มตนเพื่อ ใหลูกคาทราบเปน
คราวๆ ไป
“หลักทรัพยที่ไมใหซื้อในบัญชีมารจิ้น” (Non Marginable Securities) หมายความวา หลักทรัพยที่บริษัทฯ ไมอนุญาตใหลูกคากูยืมเงินเพื่อซื้อจากบัญชีมารจิ้น
“ลูกคา” หมายความวา บุคคลที่ทําสัญญากูยืมเงินกับบริษัทฯ เพื่อใชเงินกูยืมนั้นซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทฯ โดยมอบหมายใหบริษัทฯ กระทําการซื้อขายหลักทรัพย
แทนลูกคา และใหหมายความรวมถึง บุคคลซึ่งลูกคามอบหมายหรือยินยอมใหกระทําการซื้อขายหลักทรัพยแทนหรือในนามของลูกคาดวย
“ซื้อ” ใหหมายความรวมถึง การจองซื้อหลักทรัพยดวย
“อัตรามารจิ้นเริ่มตน” (Initial Margin Rate) หมายความวา อัตราสวนขั้นต่ําของจํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระหรือหลักทรัพยจดทะเบียน ที่ลูกคาตองวางเปนประกันเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย หรือทรัพยสินสวนเกินของลูกคาที่ลูกคาตองมีในบัญชีมารจิ้น ตอมูลคาซื้อหลักทรัพยรายการใดรายการหนึ่งกอนที่จะซื้อหลักทรัพยรายการนั้น ตามอัตราที่บริษัทฯ ได
ประกาศกําหนดเปนคราวๆ ซึ่ง ณ วันทําสัญญานี้เทากับอัตรารอยละ 50 (50%)
“มูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว” (Maintenance Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลคาของทรัพยสินรวม (Equity) ที่ลูกคาตองดํารงไว หากมูลคาของทรัพยสิน
รวมในบัญชีของลูกคามีมูลคาต่ํากวานี้แลว ลูกคาจะตองนําเงินหรือทรัพยสินมาวางเปนประกันเพิ่มจนถึงระดับที่บริษัทฯ กําหนด
มูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว คํานวณจากมูลคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในบัญชีมารจิ้น คูณดวยอัตรามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไวตามที่บริษัทฯ ได
ประกาศกําหนดเปนคราวๆ ซึ่ง ณ วันทําสัญญานี้เทากับรอยละ 35 (35%)
“มูลคาหลักประกันขั้นต่ํา” (Minimum Margin Requirement) หมายถึง ระดับมูลคาของทรัพยสินรวม (Equity) ขั้นต่ําที่ใชเปนเกณฑในการบังคับชําระหนี้ หากบัญชี
ของลูกคามีมูลคาของทรัพยสินรวมเทากับหรือต่ํากวาเกณฑนี้แลว บริษัทฯ มีสิทธิบังคับชําระหนี้เงินกูจากทรัพยสินที่วางเปนประกัน
มูลคาหลักประกันขั้นต่ํา คํานวณจากมูลคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในบัญชีมารจิ้นคูณดวยอัตรามูลคาหลักประกันขั้นต่ําตามที่บริษัทฯ ไดประกาศกําหนดเปน
คราวๆ ซึ่ง ณ วันทําสัญญานี้เทากับรอยละ 25 (25%)
“ทรัพยสินสวนเกินของลูกคา” (Excess Equity) หมายความวา ทรัพยสินของลูกคารายใดรายหนึ่งในสวนที่เกินกวาจํานวนที่ลูกคาตองดํารงไวตามอัตรา สวนที่บริษัทฯ
กําหนด
“ทรัพยสินรวมของลูกคา” (Equity) หมายความวา มูลคาสุทธิของเงิน หลักทรัพย และทรัพยสินอื่นที่เปนประกันการชําระหนี้ในบัญชีมารจิ้น ของลูกคารายใดรายหนึ่ง
เมื่อหักภาระหนี้ในบัญชีมารจิ้นของลูกคารายนั้นแลว
“ภาระหนี”้ ใหหมายความรวมถึง หนี้ที่เกิดจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย รวมคาธรรมเนียม และคาภาษีมูลคาเพิ่ม คาภาษีอากร ดอกเบี้ยเงินกูยืม เงินกูยืม หรือ สินเชื่อ
ที่เกิดขึ้นจากการถอนทรัพยสินสวนเกินของลูกคา ตลอดจนคาใชจายอื่นใดที่ลูกคาตองชําระใหแกบริษัทฯ

“มูลคาซื้อ” หมายความวา จํานวนเงินคาซื้อหลักทรัพยแตละรายการที่ซื้อจากบัญชีมารจิ้น ซึ่งรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และคาภาษีมูลคาเพิ่มคา
ภาษีอากร รายการนั้นแลว
“อํานาจซื้อ” หมายความวา จํานวนเงินสูงสุดที่ลูกคาอาจสั่งซื้อหลักทรัพยจากบัญชีมารจิ้นได ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งรวมคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว ทั้งนี้ ไมเกินกวาวงเงินกูยืมที่ลูกคาไดรับอนุมัติจากบริษัทฯ
ขอ 2. โดยที่ลูกคามีความประสงคขอเปดบัญชีกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะอนุมัติวงเงินกูยืมใหไมเกิน................................ บาท
(………………………………………………………………….) ซึ่งการกูยืมเงินในบัญชีมารจิ้นนี้ จะถือเปนการกูยืมเงิน ในลักษณะบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากลูกคาดวยวิธีทบตนทุกเดือนได โดยลูกคาจะนําเงินหรือหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได (Marginable Securities)
มาวางเปนประกันการชําระหนี้กับบริษัทฯ กอนการซื้อขายหลักทรัพย ซึง่ เงินทีว่ างเปนประกันดังกลาวนีจ้ ะไมอยูภ ายใตความคุม ครองของกองทุนคุม ครองเงินฝากหรือ
องคกรอืน่ ใดทีม่ หี นาทีต่ ามกฎหมายในการรับประกัน เงินฝาก โดยลูกคาจะไดรบั ผลตอบแทนจากการวางเงินประกันในสวนทีเ่ ปนทรัพยสนิ สวนเกิน เปนดอกเบี้ย
ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดประกาศ กําหนดขึน้ เปนคราวๆ
ลูกคาตกลงกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย และลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพยทั้งหลายที่ซื้อจากบัญชีมารจิ้นไวเปนประกันการชําระหนี้ใน
บัญชีมารจิ้นของลูกคา
ขอ 3. ลูกคาตกลงยินยอมที่จะวางหลักประกันดังนี้
3.1 ลูกคาตกลงยินยอมที่วางเงินเปนจํานวนไมนอยกวา......................................บาท (…………………………...…………………………..) เปนประกันการชําระหนี้
กับบริษัทฯ กอนที่จะทําการซื้อหลักทรัพยกับบริษัทฯ ในครัง้ แรก
3.2 ลูกคาตกลงยินยอมวางหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได (Marginable Securities) เปนมูลคาไมนอยกวา.......................................................................บาท
(………………………………………………..……..) เปนประกันการชําระหนี้กับบริษัทฯ กอนที่จะทําการซื้อหลักทรัพยกับบริษัทฯ ในครัง้ แรก (ตามรายละเอียดหลักประกันแนบ
ทายนี)้
ลูกคาตกลงยินยอมที่จะวางเงินหรือหลักทรัพยจดทะเบียนหรือทรัพยสินอื่นตามที่บริษัทฯ กําหนดในบัญชีมารจิ้น เพื่อเปนประกันในการชําระหนี้ทุกชนิดของลูกคาใน
บัญชีมารจิ้น และภาระหนี้ทั้งปวงที่มีกับบริษัทฯ ทั้งนี้ วิธีการคํานวณมูลคาของหลักทรัพยจดทะเบียนและทรัพยสินอื่น ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาขอ 5.
ขอ 4. ในการซื้อขายหลักทรัพย บริษัทฯ ยินยอมใหลูกคาซื้อขายหลักทรัพยโดยผานบริษัทฯ ตามสัญญานี้ภายในวงเงินที่ไดระบุไวขางตน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดุลพินิจที่จะ
เพิ่มหรือลดวงเงินซื้อขายเมื่อใดก็ได โดยมิตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน เมื่อบริษัทฯ ไดสั่งซื้อหลักทรัพยตามคําสั่งของลูกคาแลว ใหถือวาลูกคาไดรับการสงมอบเงินที่กูยืม
ตามสัญญานี้แลว นอกจากนี้ ลูกคาตกลงยินยอมดวยในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้
4.1 ไมวากรณีใด ๆ ลูกคาสัญญาวาจะไมทําการสั่งซื้อหลักทรัพยเกินกวาวงเงินกูยืมในบัญชีมารจิ้นที่บริษัทกําหนดให หากลูกคาไดสั่งใหบริษัทฯ ทําการซื้อหลักทรัพย
ใด ๆ และหากบริษัทฯ ไดใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยเกินกวาวงเงินบัญชีมารจิ้นดังกลาวขางตน ลูกคายินยอมใหถือวาลูกคาไดขอเพิ่มวงเงินกูยืมในบัญชีมารจิ้นและยอมรับการ
ซื้อหลักทรัพยนั้น ๆ รวมทั้งยอมรับในการที่จะตองชําระเงินคาซื้อหลักทรัพยดังกลาว โดยถือวาเงินที่ลูกคาไดกูยืมเกินกวาวงเงินที่กําหนดเปนหนี้กูยืมเงินตามสัญญานี้ทั้งสิ้น และให
ถือวามีกําหนดระยะเวลาชําระหนี้กูยืมเงินและชําระดอกเบี้ย ตลอดจนใหใชอัตราดอกเบี้ยตามที่ไดตกลงไวตามสัญญานี้ทุกประการ
4.2 ลูกคาสัญญาวาจะไมทําการสั่งซื้อหลักทรัพยประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธออปชั่น และใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
4.3 บริษัทฯ มีสิทธิหามหรือไมดําเนินการตาม (ก) คําสั่งซื้อซึ่งเกินกวาวงเงินซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา (ข) คําสั่งซื้อซึ่งเกินกวาอํานาจซื้อของลูกคา ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง (ค) คําสั่งซื้อซึ่งทําใหลูกคามีหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งเกินกวาปริมาณที่บริษัทฯ กําหนด หรือ (ง) คําสั่งซื้อขายซึ่งบริษัทฯ เห็นวาไมเหมาะสมหรือตองหามตาม
กฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัทฯ หรือของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยลูกคาจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายอยางใด ๆ จากบริษัทฯ
4.4 ในกรณีที่ลูกคามีมูลคาการซื้อขายในบัญชีมารจิ้นในแตละเดือน ต่ํากวาภาระหนี้คงคาง ณ สิ้นเดือน เปนระยะเวลาตั้งแต 4 เดือนติดตอกันบริษัทฯ มีสิทธิเรียกให
ลูกคาชําระหนี้สินและอุปกรณแหงหนี้ตาง ๆ ทุกชนิดที่ลูกคายังคงคางชําระอยูกับบริษัทฯ ดังกลาวนั้น ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดคืนแกบริษัทฯ ได
ขอ 5. บริษัทฯ จะทําการปรับปรุงมูลคาของหลักทรัพยจดทะเบียนและทรัพยสินที่วางหรือยึดถือเปนประกัน อยางนอย 1 ครั้งในทุกสิ้นวันทําการ ซึ่งการปรับปรุงมูลคา
หลักทรัพยจดทะเบียน และทรัพยสินที่วางหรือยึดถือเปนประกันดังกลาวนี้ จะทําใหทราบผลการเปลี่ยนแปลงอํานาจซื้อของลูกคาตลอดจนทรัพยสินสวนเกินของลูกคาที่จะเพิ่มขึ้น
หรือลดลง โดยมีหลักเกณฑการปรับปรุงดังตอไปนี้
5.1 กรณีเปนหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได บริษัทฯ จะทําการปรับปรุงมูลคาตามราคาตลาด (Mark to Market)
5.2 กรณีเปนหลักทรัพยที่ไมใหซื้อในบัญชีมารจิ้น บริษัทฯ จะทําการปรับปรุงตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ จะไดกําหนดขึ้นเปนคราว ๆ

ขอ 6. ในการคํานวณอํานาจซื้อของลูกคา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทฯ จะคํานวณทรัพยสินสวนเกินของลูกคา ณ ขณะนั้นตออัตรามารจิ้นเริ่มตนของหลักทรัพยที่จะซื้อ
อัตรามารจิ้นเริ่มตน และประเภทของทรัพยสินที่ลูกคาสามารถนํามาเพิ่มเติมเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ในบัญชีมารจิ้น ใหเปนไปตามที่บริษัทฯ จะไดประกาศกําหนด
เปนคราว ๆ แตทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย ไดประกาศกําหนด
หากเปนกรณีที่ลูกคาไมมีทรัพยสินสวนเกิน แตลูกคาไดนําเงินมาวางเปนประกันการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มเปนครั้งคราว บริษัทฯ จะคํานวณอํานาจซื้อจากจํานวนเงินที่
ลูกคานํามาวางไวเฉพาะคราวที่มีอยูในขณะนั้น ทั้งนี้ เมื่อสิ้นวันทําการของวันที่ลูกคานําเงินดังกลาวมาวางไวแลวภายหลังจากการหักทอนบัญชี หากมีเงินคงเหลือ บริษัทฯ จะทํา
การโอนเงินคงเหลือนั้นไปบันทึกบัญชีมารจิ้นของลูกคาที่มีอยูกับบริษัทฯ เสมือนวาลูกคาไดนําเงินมาวางเพิ่ม หรือบริษัทฯ จะคืนเงินคงเหลือนั้นใหแกลูกคาก็ได ถาลูกคาไดแจง
ความตองการใหบริษัทฯ ทราบลวงหนา ณ เวลาที่นําเงินมาวางเปนประกัน
และหากเปนกรณีที่ลูกคาไมมีทรัพยสินสวนเกิน แตลูกคาไดนําหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได (Marginable Securities) มาวางเปนประกัน การซื้อขายหลักทรัพย
เพิ่มเปนครั้งคราว บริษัทฯ จะคํานวณอํานาจซื้อจากมูลคาของหลักทรัพยที่มีอยูในขณะนั้น ทั้งนี้ เมื่อสิ้นวันทําการของวันที่คํานวณอํานาจซื้อเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะบันทึกหลักทรัพยที่
นํามาวางนั้น ในบัญชีมารจิ้นของลูกคาที่มีอยูกับบริษัทฯ เสมือนวาลูกคา ไดนําหลักทรัพยมาวางเพิ่ม
ขอ 7. ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพย เปนจํานวนเงินที่มีมูลคาซื้อต่ํากวาเงินที่วางประกัน บริษัทฯ สามารถหักเงินที่ลูกคาวางเพื่อชําระคาซื้อหลักทรัพยไดกอน โดย
บริษัทฯ จะหักเงินของลูกคาเปนจํานวนนอยลงอยางนอย 10 บาท ในแตละรายการสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยที่มีมูลคาซื้อต่ํากวาเงินที่วางประกันนั้น และลูกคาตกลงยินยอมให
ถือวาการซื้อขายหลักทรัพยทุกรายการของลูกคาในบัญชีมารจิ้นเปนการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพยตามบัญชีมารจิ้น เปนจํานวนเงินที่มีมูลคาซื้อสูงกวาเงินที่วางประกัน บริษัทฯ สามารถหักเงินที่ลูกคาวางเพื่อชําระคาซื้อหลักทรัพยกอน
ได และหากเงินที่วางดังกลาวไมเพียงพอชําระคาซื้อหลักทรัพย จํานวนเงินสวนที่เหลือนี้ใหถือวาลูกคากูยืมเงินจากบริษัทฯ โดยลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจาก
จํานวนหนี้ดังกลาวไดในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ ไดประกาศกําหนดเปนคราว ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวขึ้นหรือลงไดตามที่บริษัทฯ ประกาศ
กําหนด ซึ่งอยูภายใตประกาศหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพย หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยไมตองไดรับความยินยอม
จากลูกคากอน โดยคิดตั้งแตวันที่ซื้อหลักทรัพย จนกวาวันที่จํานวนหนี้จะไดลดต่ําลงนอยกวาหรือเทากับจํานวนเงินที่ลูกคานํามาวางประกัน หรือจนกวาจะไดมีการชําระหนี้เสร็จ
สิ้น
ขอ 8. ในกรณีที่ลูกคาสั่งขายหลักทรัพย หรือการที่ลูกคานําเงินมาวางเพิ่ม บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับดังกลาวมาหักหนี้เงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยที่มีอยูเดิมกอน หาก
จํานวนหนี้คงคางลดต่ําลงกวาเงินที่ลูกคาวางประกัน ลูกคาตกลงใหบริษัทฯ ยังคงเหลือเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยไวอยางนอย 10 บาท และใหถือวาหลักทรัพยทั้งหลายในบัญชี
ยังคงเปนประกันหนี้ตามสัญญา
ขอ 9. ในกรณีที่บริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักทรัพยที่ใหซื้อในบัญชี
มารจิ้นได เปนประเภทของหลักทรัพยที่ไมใหซื้อในบัญชีมารจิ้น หรือประกาศชื่อหลักทรัพยที่อยูระหวางหามซื้อหรือขายชั่วคราว (ขึ้นเครื่องหมาย “SP”) หรือ ประกาศชื่อหลักทรัพย
ซึ่งมีราคาหรือ ปริมาณการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติ ลูกคาที่มีหลักทรัพยดังกลาวนั้นอยูในบัญชีมารจิ้นตกลงยินยอมใหบริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหลูกคาวางหลักประกัน
เพิ่มเติม หรือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือสิทธิอื่นใดของลูกคาซึ่งอยูในการครอบครองของบริษัทฯ ไดทั้งหมดหรือบางสวนไดทันทีหรือภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งใน
กรณีที่บริษัทฯ เรียกใหลูกคาวางหลักประกันเพิ่มเติมและลูกคามิไดปฏิบัติตามนั้น ถือวาลูกคาไดปฏิบัติผิดสัญญานี้
ขอ 10. ในกรณีที่ลูกคาประสงคจะถอนเงินจากบัญชีมารจิ้น จํานวนเงินที่ลูกคาจะถอนไดเมื่อเทียบกับทรัพยสินสวนเกิน จะตองไมเกินกวาอัตราสวนที่บริษัทฯ ประกาศ
กําหนด ซึ่งโดยปกติทรัพยสินสวนเกินของลูกคาที่นํามาคํานวณตองหักมูลคาของหลักทรัพยที่ลูกคานํามาวางเปนประกันเริ่มตนหรือวางเพิ่มเติมกอน และหากลูกคาถอนเงินนั้นเปน
จํานวนเงินสูงกวายอดเงินคงเหลือจากลูกคา (Cash Balance) ที่ลูกคามีอยูในขณะนั้น บริษัทฯ จะบันทึกสวนที่เกินยอดเงินคงเหลือของลูกคาเปนการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
เพิ่มขึ้น แตทั้งนี้ใหเปนดุลพินิจของบริษัทฯ ที่จะใหถอนเงินดังกลาวหรือไมก็ได
ในกรณีที่ลูกคาประสงคจะถอนหลักทรัพย หรือทรัพยสินที่วางหรือยึดถือเปนประกันจากบัญชีมารจิ้น ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด จํานวนหลักทรัพย ที่ลูกคาจะถอนได
เมื่อเทียบกับทรัพยสินสวนเกิน จะตองไมเกินกวาอัตราสวนที่บริษัทฯ ประกาศกําหนด แตทั้งนี้ใหเปนดุลพินิจของบริษัทฯ ที่จะใหถอนหลักทรัพยดังกลาวหรือไมก็ได
ขอ 11. ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ หักทอนบัญชีทุกสิ้นวันทําการ โดยบริษัทฯ คํานวณจากยอดสุทธิในแตละวัน ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือกับ
ยอดเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ดังนั้น บริษัทฯ จะจายดอกเบี้ยสําหรับเงินคงเหลือของลูกคาในสวนที่เกินกวาเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ในอัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ
และวิธีการที่บริษัทฯ ไดประกาศกําหนดขึ้นเปนคราว ๆ ไป และเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในสวนที่เกินกวาเงินคงเหลือของลูกคา ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ และ
วิธีการตามที่กลาวไวในขอ7. วรรคสอง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เวนแตจะตกลงกันไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคิดคํานวณและหักภาษีอากร (ถามี) กอนที่จะทําการหักทอน
บัญชีระหวางดอกเบี้ยที่จะตองจายกับดอกเบี้ยที่จะตองเรียกเก็บ ณ วันสิ้นเดือน และลูกคายินยอมใหบริษัทฯ หักทอนโดยใชวิธีปรับปรุงรายการดอกเบี้ยดังกลาวจากบัญชีมารจิ้นข
องลูกคา เสมือนวาลูกคาไดถอนเงินและไดรับเงินนั้นแลว หรือนําเงินมาเพิ่ม แลวแตกรณี

ขอ 12. ภายใตบังคับของขอ5.ในสัญญานี้ บริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบมูลคาทรัพยสินรวมของลูกคากับมูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไวทุกสิ้นวันทําการ หากปรากฏ
วามูลคาทรัพยสิน รวมของลูกคาลดลงต่ํากวาหลักประกันที่ตองดํารงไวซึ่งปจจุบันบริษัทฯ กําหนดใหเทากับอัตรารอยละ35ของมูลคาตลาดของหลักทรัพย ทั้งหมดที่ลูกคามีอยูใน
บัญชีของลูกคา บริษัทฯ จะไมใหลูกคาซื้อหลักทรัพยเพิ่ม และลูกคาตองนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อใหทรัพยสินรวมของลูกคา
เทากับหรือสูงกวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว อันเปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
หากลูกคาไมนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่ม ตามความในวรรคกอนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่วาง
เปนประกันไดในวันทําการถัดไป จนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคาเทากับหรือสูงกวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว หรือเปนไปตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเรียกหลักประกันประเภทใดเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ก็ได แตหลักประกันที่สามารถนําไปใชคํานวณระดับ Maintenance Margin ได
จะตองเปนหลักประกันที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ จะไมนับรวมมูลคาทรัพยสินดังกลาวเพื่อประโยชนในการ
คํานวณอํานาจซื้อของลูกคา
ขอ 13. ภายใตบังคับของขอ 5.ในสัญญานี้ บริษัทฯ จะทําการเปรียบเทียบทรัพยสินรวมของลูกคากับมูลคาหลักประกันขั้นต่ําทุกสิ้นวันทําการ หากปรากฏวาทรัพยสิน
รวมของลูกคาลดลงจนเทากับหรือต่ํากวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ กําหนดใหเทากับอัตรารอยละ 25 ของมูลคาตลาดของหลักทรัพยทั้งหมดที่ลูกคามีอยูในบัญชี
ของลูกคา บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับชําระหนี้จากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่วางเปนประกันในวันทําการถัดไปจนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคาสูงกวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว
อันเปนไปตามเกณฑที่บริษัทกําหนด
อยางไรก็ตาม ตราบใดที่ทรัพยสินของลูกคายังมีมูลคาต่ํากวามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว ลูกคายังคงมีหนาที่ตองนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่มตามที่
บริษัทฯ เรียก เพื่อใหทรัพยสินรวมของลูกคา มีมูลคาเทากับหรือสูงกวาหลักประกันที่ตองดํารงไวตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด ตามสัญญา ขอ 12.
หากลูกคาไมนําทรัพยสินมาวางเปนหลักประกันเพิ่ม ตามที่บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาตาม ขอ 12 วรรคสอง ยอมไมกระทบสิทธิของบริษัทฯ ที่จะดําเนิน การตาม
เงื่อนไขของสัญญาตอไป
ในกรณีที่บริษัทฯ ใชสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญานี้ นําหลักทรัพยของลูกคาออกขายนั้น แมจะปรากฏวาบริษัทฯ ขายไปในราคาต่ํากวาราคาตลาดในขณะนั้นก็ดี
หรือ ราคาตลาดของหลักทรัพยนั้น ๆ ไดปรับตัวสูงขึ้นหลังการขายก็ดี ลูกคาตกลงจะไมเรียกรองเงินชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ
ขอ 14. ในกรณีที่บริษัทฯ ผูออกหลักทรัพย ใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการจองซื้อหลักทรัพยเพิ่มทุน หรือ หลักทรัพยที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยเพิ่มทุน หากหลักทรัพย
ดังกลาว เปนหลักทรัพยที่ไดวางเปนประกันการชําระหนี้ของลูกคา และลูกคาไดชําระราคาการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว ลูกคาตกลงใหบริษัทฯ ยึดถือหลักทรัพยที่ไดรับจากการ
จองซื้อดังกลาวเปนประกันการชําระหนี้เพิ่มเติม โดยลูกคาขอแตงตั้งและมอบหมายใหบริษัทฯ เปนตัวแทนของลูกคาในการจองซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย โดยใชชื่อของบริษัทฯ หรือ
ผูที่บริษัทฯ มอบหมายใหเปนผูจองซื้อ หรือถือหลักทรัพยแทนลูกคา ในกรณีที่ลูกคาไมชําระราคาจองซื้อดังกลาวและบริษัทฯ ไดชําระราคาไปแทนใหถือวาเงินจํานวนดังกลาวเปน
เงินที่ลูกคากูยืมจากบริษัทฯ ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไข หลักเกณฑของสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
ถาบริษัทฯ ไดรับเงินปนผล ดอกเบี้ย หรือ ดอกผลอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย หรือหลักประกันที่ลูกคาไดนํามาวางเปนประกันกับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได
ครอบครองอยู ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ สามารถนําเงินดังกลาว มาลดยอดหนี้ในบัญชีมารจิ้นที่มีอยูในขณะนั้นได
ขอ 15. สัญญานี้มีผลผูกพันและใชบังคับไดตลอดไปจนกวาจะไดมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝายใดฝายหนึ่ง
ลูกคาจะบอกเลิกสัญญาไดก็ตอเมื่อปรากฏวาลูกคาไมมีหนี้สินใด ๆ คางชําระกับบริษัทฯ และในการบอกเลิกสัญญาลูกคาจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วัน
หากลูกคามิไดทําการติดตอซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทฯ เปนระยะเวลาที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร และลูกคาไมมีภาระหนี้ ใดๆ คางชําระกับบริษัทฯ ลูกคาตกลง
ยินยอมใหบริษัทฯ ใชดุลยพินิจที่จะสั่งพัก หรือปดบัญชีของลูกคาได ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไมปดบัญชีของลูกคา บริษัทฯ มีสิทธิเรียกใหลูกคาชําระคารักษาบัญชีเปนจํานวนเงินและ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนด
ในกรณีที่บริษัทฯ เปนฝายบอกเลิกสัญญากับลูกคา บริษัทฯ จะแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษร และลูกคาตกลงและยินยอมที่จะชําระหนี้ทุกชนิดของลูกคา
รวมทั้งดอกเบี้ยและคาอุปกรณแหงหนี้อันเกิดจากการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยใหแกบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ จะไดกําหนด
ขอ 16. นอกเหนือจากสิทธิตาง ๆ ที่บริษัทฯ มีตอลูกคาตามสัญญานี้ บริษัทฯ ก็มีสิทธิที่จะเรียกใหลูกคารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและคาใชจายใด ๆ ที่บริษัทฯ
อาจไดรับอันเนื่องมาจาก หรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทํา หรืองดเวนกระทําการของลูกคา หรือตัวแทนของลูกคา รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและคาใชจาย
ใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจไดรับอันเนื่องมาจากการเรียกรอง หรือฟองรอง โดยบุคคลอื่นใหบริษัทฯ ตองรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี้ซึ่งมิไดเกิดขึ้นจากการกระทํา งดเวนกระทําการ หรือ
ความผิดของบริษัทฯ แตประการใด

ขอ 17. ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดชําระหนี้ ผิดสัญญา หรือลูกคาถึงแกความตาย หรือตกเปนผูไ รความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือถูกรอง
ขอใหเปนบุคคลลมละลาย หรือเขาสูก ระบวนการฟน ฟูกจิ การ หรือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทฯ เรียกใหลกู คาวางหลักประกัน
เพิ่มเติม หรือเรียกใหลกู คาชําระหนีบ้ างสวนหรือทัง้ หมด หรือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสนิ หรือสิทธิอน่ื ใดของลูกคาซึง่ อยูใ นการครอบครองของบริษทั ฯ ได
ทัง้ หมดหรือบางสวน หรือซือ้ หลักทรัพยทง้ั หมดหรือบางสวน เพื่อชดใชใหบริษัทฯ แทนหลักทรัพยซึ่งลูกคาไดสั่งใหบริษัทฯ ขายแลว แตลูกคายังมิไดสงมอบให
บริษทั ฯ ไดทนั ทีหรือภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด อีกทั้งไมเปนการตัดสิทธิของบริษัทฯ ทีจ่ ะบอกเลิกสัญญานี้
อนึ่ง กรณีตามวรรคแรก ไมเปนการตัดสิทธิของบริษัทฯ ที่จะคิดดอกเบี้ยในหนี้ที่ลูกคายังคงคางชําระอยูกับบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศของบริษัทฯที่ได
กําหนดไวโดยอาศัยอํานาจตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมายอื่นใดที่ประกาศกําหนดใหบริษัทฯ สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่
บริษัทฯ จะประกาศกําหนดเปลี่ยนแปลงเปนคราว ๆ ไปนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามที่กลาวในวรรคแรกนั้น ทั้งนี้จนกวาลูกคาจะชําระเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกคาผิดนัดไม
ชําระหนี้ หรือดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ คิดคาปรับตอรายการที่ผิดนัดอีกตางหากในอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกําหนด
ขอ 18. การบอกกลาว หรือการทวงถามใดๆ ซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญาบังคับกําหนดใหตองแจงหรือบอกกลาวเปนหนังสือ หากบริษัทฯ ไดสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับใหแกลูกคาตามที่อยูที่ระบุไวในสัญญา หรือที่อยูที่ลูกคาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งสุดทาย ใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลวในวันที่
พนักงานไปรษณียไดไปสง ณ ที่อยูนั้น ไมวาจะสงไดหรือไมเพราะเหตุประการใดก็ตาม
สวนการบอกกลาว หรือการทวงถามใดๆ ซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญามิไดบังคับกําหนดใหตองแจงหรือบอกกลาวเปนหนังสือ หากบริษัทฯ ไดดําเนิน การบอกกลาว
ทวงถามแกลูกคาดวยวาจาหรือโดยทางโทรศัพทแลวใหถือวาเปนการบอกกลาว ทวงถามโดยชอบและลูกคาไดรับทราบโดยชอบแลว ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเลือกที่จะบอกกลาวทวงถาม
โดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ นําไปสงเองก็ได ถาหากไดนําสงไปยังที่อยูซึ่งลูกคาไดใหไวเปนลายลักษณอักษร
หรือที่อยูที่ลูกคาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนลายลักษณอักษรครั้งสุดทาย หรือที่อยูตามทะเบียนราษฎร หรือสํานักทําการงานของลูกคา หรือสงทางโทรสาร หรือโดยทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสาร หรือเลขที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail address) ที่ลูกคาไดใหไวแลว ใหถือวาไดสงใหแกลูกคาโดยชอบแลว ทั้งนี้
โดยไมตองคํานึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และถึงแมวาสงใหแกลูกคาไมได เพราะที่อยูของลูกคานั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกคาไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให
บริษัททราบเปนลายลักษณอักษร หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ดี ใหถือวาลูกคาไดรับและทราบ การบอกกลาว ทวงถาม นั้นแลวโดยชอบแลวในวันที่พนักงานไปรษณียหรือ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ ไดไปสง ณ ภูมิลําเนานั้น หรือในวันที่สงโทรสารหรือสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ได
ในกรณีที่ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือ หรือเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยใหลูกคาเพื่อใหลูกคาลงนามรับรอง และลูกคาไมดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่
บริษัทฯ กําหนด ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา โดยลูกคาตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ
ขอ 19. ลูกคาตกลงยินยอมโดยชัดแจงใหบริษัทฯ สามารถนําเงินจํานวนทีต่ อ งแยกไวเปนทรัพยสนิ ของลูกคา ไปฝากไวกบั สถาบันการเงินทีม่ ี
ความสัมพันธไมวา โดยทางตรงหรือทางออมในลักษณะบริษทั ใหญ บริษทั ยอย หรือบริษทั รวมของบริษทั ฯได
ลูกคาตกลงเปนผูรับผิดชอบแตฝายเดียว ในบรรดาคาอากรในการทําสัญญานี้ รวมทั้งคาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาษีอากร ในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมและการไถ
ถอน อันเกี่ยวดวยสัญญานี้
ขอ 20. ความลาชาของบริษัทฯ ในการบังคับใชสิทธิใด ๆ ตามสัญญานี้ หรือการใชสิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางสวน ไมถือวาเปนการสละสิทธิหรือตัดสิทธิของ
บริษัทฯ ที่จะบังคับใชสิทธิใด ๆ ตามสัญญานี้ และในกรณีที่บริษัทฯ ไดผอนผันการปฏิบัติตามสัญญาของลูกคาใด ๆ ตามสัญญานี้ หรือละเวนการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในคราว
ใด ใหถือวาการผอนผันหรือการละเวนดังกลาว เปนการผอนผันหรือการละเวนเฉพาะคราวเทานั้น
ขอ 21. ลูกคายอมรับวา ลูกคาเขาใจ และ รับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ ขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ฯ หนวยของรัฐ หรือหนวยงานใดของบริษทั ฯ ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ดีแลว โดยลูกคาจะถือปฏิบัติตามโดยเครงครัดรวมทั้ง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือ เพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับดังกลาวดวย
ลูกคารับทราบถึงลักษณะความเสีย่ งตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยตามสัญญานี้เปนอยางดีแลว เชน ความผันผวนขึน้
ลงของตลาดหลักทรัพย ความผันผวนของมูลคาของหลักทรัพยและทรัพยสิน ความเสีย่ งอันอาจเกิดจากการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทีเ่ กีย่ ว
ของตางๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกคารับทราบและเขาใจดีวา การลงนามในสัญญาฉบับนี้ ถือวาเปนการลงนามรับทราบถึงความเสีย่ งตาง ๆ ทัง้ ปวงดวย
ในกรณีท่ี กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับใดทีก่ ลาวมาในวรรคกอน มีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทําสัญญานี้
คูส ญ
ั ญาตกลงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมนั้นทันที เวนแตกรณีที่บริษัทฯ กําหนดยกเวนไวเปน
อยางอื่น โดยบริษทั ฯ จะติดประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เชนวานั้นไวในสถานที่เปดเผย ณ ทีท่ าํ การของบริษทั ฯ
ขอ 22. บรรดาขอความและรายละเอียดในคําขอเปดบัญชีและในเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือจดแจงการจํานําหลักทรัพย เปนตน ใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้ อยางไรก็ดี บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทําการแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใด ๆ แหงสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน แตทั้งนี้บริษัทฯ
จะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบ และลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดแกไขเปลี่ยนแปลงอยางเครงครัด

ขอ 23. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะจําหนายหรือโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญานี้ รวมถึงสิทธิจํานํา จํานอง หรือสิทธิในหลักประกันตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่น โดยแจงไปยัง
ลูกคาเพื่อทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งงวดของการคิดดอกเบี้ย (หนึ่งเดือน)
ขอ 24. ในกรณีที่ขอตกลงแหงสัญญานี้ ขอใดขอหนึ่งขัดตอกฎหมาย หรือไมมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย หรือตกเปนโมฆะโดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใด คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหขอตกลงที่ไมขัดตอกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณใชบังคับไดตอไป
ขอ 25. สัญญาฉบับนี้ใหอยูภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
ขอ 26. สัญญานี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาแตงตั้งนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย และบรรดาขอกําหนด เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญานี้ หากขัดหรือแยงกับขอกําหนด
เงื่อนไขในสัญญาแตงตั้งนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย ใหเปนไปตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
ขอ 27. ในกรณีที่ลูกคาตองการสัญญาคูฉบับลูกคาสามารถแจงใหกับบริษัทฯ ทราบ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงใหลูกคาภายในระยะเวลาอันสมควร
คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน โดยบริษัทฯ เปนผูยึดถือตนฉบับสัญญาไว และลูกคาไดรับสําเนา
สัญญาไปในวันที่ลูกคาไดลงลายมือชื่อในสัญญานี้แลว

ลูกคาผูขอเปดบัญชี

เจาหนาที่ผูเปดบัญชี

ลงชื่อ............................................................
(...................................................................)
วันที่ ………. /…….…. /….…….

ลงชื่อ............................................................
(..................................................................)
วันที่ ………. /….……. /….…….

ผูมีอํานาจลงนาม
ลงชื่อ....................................................
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ ………. /…….…. /………..

ขอชี้แจงสําหรับการกูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพยในระบบ Credit Balance
บริษัท หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทําเอกสารฉบับนี้เพื่อชี้แจงขอมูลใหลูกคาเขาใจถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพยในระบบ credit balance โดยขอมูลที่ลูกคาควรทราบมีดังนี้
การใหลูกคากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบ Credit Balance (บัญชีมารจิ้น) เปนบริการใหสินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพยแกลูกคา โดยลูกคาตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) กําหนด
1. การเปดบัญชีและการทําสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
1.1 ลูกคาตองทําการลงนามในสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยและเปดบัญชีมารจิ้นกับบริษัทฯ รวมทั้งใหขอมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชนในการพิจารณาวงเงิน
ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาทบทวนวงเงิน หรือยกเลิกวงเงิน
1.2 ลูกคาจะตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสดดวย และบริษัทฯ จะพิจารณาวงเงินของลูกคาเปนวงเงินรวม
1.3 ลูกคาตกลงชําระคาอากรแสตมปใหแกบริษัทฯ ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด กอนการใชวงเงิน และ หากมีการเพิ่มวงเงินลูกคาตองชําระคาอากรแสตมปในสวน
ของวงเงินที่เพิ่มใหกับบริษัทฯกอนการใชวงเงิน ที่เพิ่มในแตละครั้งดวย
2. ประเภทหลักประกันทีล่ กู คาตองวางกอนการซือ้ ขายหลักทรัพยในครัง้ แรก
2.1 เงินสด
2.2 หลักทรัพยจดทะเบียนตามที่บริษัทฯ ประกาศอนุญาตใหซื้อในบัญชีมารจิ้น ซึ่งบริษัทฯ จะแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป
3. ประเภทหลักประกันที่ลูกคาสามารถนํามาวางเพิ่มเพื่อเพิ่มอํานาจซื้อ
3.1 เงินสด
3.2 หลักทรัพยจดทะเบียนตามที่บริษัทฯ ประกาศอนุญาตใหซื้อในบัญชีมารจิ้นได
4. ประเภทหลักประกันทีล่ กู คาสามารถนํามาวางเพือ่ ใชในการคํานวณมูลคาหลักประกันทีต่ อ งดํารงไว
4.1 เงินสด
4.2 หลักทรัพยจดทะเบียนตามที่บริษัทฯ ประกาศอนุญาตใหซื้อในบัญชีมารจิ้น
4.3 หลักทรัพยจดทะเบียนอื่น
4.4 หลักประกันอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หมายเหตุ : ในขั้นตน บริษัทฯ จะไมรับหลักประกันในขอ 4.4 แตหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจงใหทราบเปนคราวๆ ไป ทั้งนี้ หลักทรัพยที่ลูกคานํามาวางเปน
ประกันตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 จะตองจดจํานํากับบริษัทฯ ทั้งหมดเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ของลูกคาที่มีกับบริษัทฯ
5. การซื้อขายหลักทรัพย
5.1 ลูกคา ตองนําเงินสด หรือ หลักทรัพยจดทะเบียนที่บริษัทฯ ประกาศอนุญาตใหซื้อในบัญชีมารจิ้น มาวางเปนประกันการชําระหนี้ กอนการสงคําสั่งซื้อขาย
หลักทรัพยในครั้งแรก
5.2 ลูกคาไมสามารถซื้อหลักทรัพยเกินจากอํานาจซื้อ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยอํานาจซื้อคํานวณจากทรัพยสินสวนเกินในบัญชีมารจิ้น (Excess Equity) ของลูกคา
5.3 ลูกคาสามารถซื้อขายหลักทรัพยไดไมเกินวงเงินกูยืมในบัญชีมารจิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
5.4 ไมอนุญาตใหทํารายการขายหลักทรัพยโดยที่ลูกคาไมมีหลักทรัพยอยูในบัญชี (Short Sell)
5.5 ลูกคาสามารถซื้อหลักทรัพยไดเฉพาะหลักทรัพยบนกระดานในประเทศและ NVDR โดยหลักทรัพยที่ซื้อไดนั้น ตองเปนหลักทรัพยที่บริษัทฯ อนุญาตใหซื้อไดใน
บัญชีมารจิ้นเทานั้น
5.6 ลูกคาสามารถโอนหลักทรัพยในบัญชีเงินสดมาขายในบัญชีมารจิ้นได แตไมสามารถถอนเงินออกไปกอนวันที่ T+3 และในวันที่ T+3 ลูกคาสามารถถอนเงิน
ออกไปไดแตไมเกินกวาทรัพยสินสวนเกิน (Excess Equity)
5.7 ลูกคาสามารถใชทรัพยสินสวนเกิน (Excess Equity) ไปซื้อหลักทรัพย IPO PO PP ที่ไดรับจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง Warrant เปนหุนสามัญได

5.8 ลูกคาไมสามารถซื้อ Warrant ในบัญชีมารจิ้น และบริษัทฯ ไมรับฝาก Warrant หรือรับโอน Warrant ของลูกคาเขาบัญชีมารจิ้น
6. หลักทรัพยที่อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้น และอัตรามารจน้ิ ทีเ่ หมาะสม
6.1 หลักทรัพยที่อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากมูลคาหลักทรัพย สภาพคลอง ความผันผวนของราคาหลักทรัพย และปจจัยพื้นฐาน
ของแตละหลักทรัพย
6.2 ปจจุบันบริษัทฯ กําหนดอัตรามารจิ้นสําหรับหลักทรัพยที่อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้น ดังนี้
1) อัตรามารจิ้นเริ่มตน (Initial Margin Rate) เทากับ 50%
2) อัตรามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว (Call Margin Rate) เทากับ 35% และ
3) อัตราหลักประกันขั้นต่ํา (Force Sell Rate) เทากับ 25%
6.3 บริษัทฯ จะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพยที่อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้น และอัตรามารจิ้นเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งซึ่งบริษัทฯ จะแจงให
ทราบเปนคราวๆ ไป ในกรณีที่หลักทรัพย ที่เคยอนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้นไดออกจากรายชื่อหลักทรัพยที่อนุญาต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับอัตรา
มารจิ้นเริ่มตนเพิ่มขึ้น และ/หรือ ระงับการตีมูลคาหลักทรัพยในการคํานวณอัตรามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว และอัตราหลักประกันขั้นตน ดังนี้
1) กรณีหลักประกันออกจากรายชื่อหลักทรัพยที่อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้นในเดือนแรก บริษัทจะปรับอัตรามารจิ้นเริ่มตน เปน 80%
2) กรณีหลักประกันออกจากรายชื่อหลักทรัพยที่อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้น 2 เดือนติดตอกัน บริษัทจะปรับอัตรามารจิ้นเริ่มตน เปน 100%
และระงับการตีมูลคาหลักทรัพยในการคํานวณอัตรามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว และอัตราหลักประกันขั้นต่ํา
6.4 ในกรณีราคาของหลักทรัพยที่บริษัทฯ อนุญาตใหซื้อไดในบัญชีมารจิ้นลดลงมากกวา 15% ในระหวางวัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการใหกูยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพยดังกลาวในระหวางวันโดยทันที
6.5 ในการกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งตองไมเกินเกณฑการกระจุกตัว (Concentration Limit) ที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งจะมีการพิจารณาและแจงให
ทราบเปนคราวๆ ไป โดยในปจจุบันเกณฑการกระจุกตัวมีดังนี้
6.5.1 บริษัทฯ กําหนดใหลูกคาสามารถซื้อหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งในรายชื่อหลักทรัพยที่บริษัทฯ อนุญาตใหซื้อไดในบัญชีมารจิ้นไมเกินรอยละตามที่
บริษัทฯประกาศ กําหนดขึ้นเปนคราว ๆ
6.5.2 บริษัทฯ กําหนดใหลูกคาแตละราย สามารถซื้อหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งได ไมเกินรอยละของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของหลักทรัพยนั้น
ตามที่บริษัทฯ ประกาศ กําหนดขึ้นเปนคราว ๆ
6.5.3 บริษัทฯ กําหนดใหจํานวนเงินกูยืมของลูกคาทุกรายรวมกันเพื่อซื้อหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งไดไมเกินรอยละ............ของหุนที่ออกจําหนาย
แลวทั้งหมดของหลักทรัพยนั้น ตามที่บริษัทฯ ประกาศ กําหนดขึ้นเปนคราว ๆ
หมายเหตุ: หากลูกคามีการซื้อหลักทรัพยกระจุกตัวตามกรณีขางตนบริษัทฯ จะดําเนินการโอนหลักทรัพยสวนที่เกินเขาบัญชีเงินสดของลูกคาซึ่งจะแจงให
ลูกคาทราบเปนคราว ๆ ไป
7. การเรียกหลักประกันเพิ่ม
7.1 ทุกสิ้นวัน (วันที่ T) บริษัทฯ มีการปรับปรุงมูลคาหลักประกัน (mark to market) และเมื่อมูลคาทรัพยสินรวมของลูกคา (Equity) มีมูลคาต่ํากวามูลคา
หลักประกันที่ตองดํารงไว (ผลรวมของมูลคาหลักทรัพยแตละหลักทรัพยคูณดวยอัตรามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว (Call Margin Rate) ของหลักทรัพย
นั้น) บริษทั ฯ จะระงับมิใหลูกคาทําการซื้อหลักทรัพยเพิ่ม
7.2 ในวันที่ T+1 บริษัทฯ เรียกหลักประกันเพิ่มจากลูกคา โดยลูกคาตองนําเงินหรือหลักทรัพยจดทะเบียนมาวางเพิ่มหรือดําเนินการอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร
จนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมของลูกคาไมต่ํากวาอัตรามูลคาหลักประกันที่ตองดํารงไว
หากลูกคาไมดําเนินการวางหลักประกันเพิ่มใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับจากวันทีบ่ ริษทั ฯ เรียกใหวางหลักประกันเพิม่ หรือภายในระยะเวลา
ที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดหรือหากภายใน 5 วันทําการดังกลาว มูลคาทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาเทากับหรือต่ํากวามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา บริษทั ฯ มีสิทธิที่
จะบังคับขายหลักประกันในวันทําการถัดไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะทําการบังคับขายหลักประกันจนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาไมต่ํากวาอัตรามูลคา
หลักประกันทีต่ อ งดํารงไว

8. การบังคับขายหลักประกัน
8.1 ทุกสิ้นวัน (วันที่ T) บริษัทฯ มีการปรับปรุงมูลคาหลักประกัน (mark to market) และเมื่อมูลคาทรัพยสินรวมของลูกคาลดลงจนมีมูลคาเทากับหรือต่ํากวา
มูลคาหลักประกันขั้นต่ํา (ผลรวมของมูลคาหลักทรัพยแตละหลักทรัพยคูณดวยอัตรามูลคาหลักประกันขั้นต่ํา (Force Sell Rate) ของหลักทรัพยนั้น) บริษัทฯ
มีสิทธิที่จะบังคับขายหลักประกันในวันทําการถัดไป (วันที่ T+1) ทั้งนี้ บริษทั ฯ จะทําการบังคับขายหลักประกันจนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคา
ไมต่ํากวาอัตรามารจิ้นเริ่มตน อยางไรก็ตาม ลูกคายังคงมีหนาที่ที่ตองนําหลักประกันมาวางเพิ่มหรือดําเนินการอื่นใดจนทําใหทรัพยสินรวมของลูกคามีมูลคาไม
ต่ํากวาอัตรามารจิ้นเริ่มตน
8.2 ลูกคาเลือกหลักทรัพยที่จะใหบริษัทฯ บังคับขายและแจงเจาหนาที่การตลาดผูดูแลบัญชี ซึ่งเจาหนาที่การตลาดผูดูแลบัญชีจะบังคับขายหลักทรัพยใหเสร็จ
สิ้นภายใน 12.30 น. ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถติดตอลูกคาได หรือไมมีคําสั่งจากลูกคา บริษัทฯ จะบังคับขายหลักประกันโดยเลือกบังคับขาย
หลักทรัพยที่มีมูลคาขาดทุนเรียงลําดับจากมากไปนอย โดยคํานึงถึงสภาพคลองของหลักทรัพยที่จะบังคับขายประกอบกัน
8.3 เมื่อมีการบังคับขายหลักประกันแลว บริษัทฯ จะมีหนังสือแจงผลการบังคับขายหลักประกันใหลูกคาทราบในวันถัดไปนับจากวันที่บังคับขายหลักประกัน
(วันที่ T+2)
9. กรณีบริษัทผูออกหลักทรัพยใหสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยสําหรับหลักทรัพยที่เปนหลักประกันการชําระหนี้และ /หรือหลักทรัพยที่อนุญาตใหซื้อ
ขายในบัญชีมารจิ้น
9.1 บริษัทฯ อาจจะทําการปรับอัตรามารจิ้นของหลักทรัพยนั้นใหสูงขั้นได
9.2 บริษัทฯ จะนับรวมมูลคาสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย หรือมูลคาหลักทรัพยจากการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวมาคํานวณเปนหลักประกัน หรือทรัพยสินของ
ลูกคา ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
10. การวางเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย
10.1 การนําเงินเขาบัญชีธนาคารที่บริษัทฯ กําหนด หากวางเปนเงินสด วันที่นําเงินเขาบัญชี (วันที่ T) จะมีผลในการคํานวณอํานาจซื้อในวันถัดไป (วันที่ T+1) ซึ่ง
ลูกคาตองแจงเจาหนาที่การตลาดผูดูแลบัญชีทราบและสงสําเนาใบฝากทางโทรสารใหกอน 15.30 น. ในวันที่นําเงินเขาบัญชี
10.2 การวางเปนเช็ค
 หากวางเปนเช็ค วันที่นําเงินเขาบัญชี (วันที่ T) กอนเวลา Clearing ของธนาคารจะมีผลในการคํานวณอํานาจซื้อในอีก 2 วันทําการ (วันที่ T+2)
 หากวางเปนเช็ค วันที่นําเงินเขาบัญชี (วันที่ T) หลังเวลา Clearing ของธนาคารจะมีผลในการคํานวณอํานาจซื้อในอีก 3 วันทําการ (วันที่ T+3)
11. การวางหลักทรัพยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย
11.1 ลูกคาสงมอบหลักทรัพยเพื่อจํานําเปนประกันการชําระหนี้ในระบบ Scripless ของศูนยรับฝากหลักทรัพยใหบริษัทฯ และสงเอกสารการสงมอบหลักทรัพยให
บริษัทฯ กอน 9.00 น. ของวันที่สงมอบหลักทรัพย (วันที่ T) เมื่อทําการจดจํานําหลักทรัพยเรียบรอยแลวจะมีผลตอการคํานวณอํานาจซื้อในวันทําการถัดไป
(วันที่ T+1)
11.2 ลูกคาสงมอบหลักทรัพยเพื่อจํานําเปนประกันการชําระหนี้ในระบบ Scripless ของศูนยรับฝากหลักทรัพยใหบริษัทฯ และสงเอกสารการสงมอบหลักทรัพยให
บริษัทฯ หลัง 9.00 น. ของวันที่สงมอบหลักทรัพย (วันที่ T) เมื่อทําการจดจํานําหลักทรัพยเรียบรอยแลวจะมีผลตอการคํานวณอํานาจซื้อในวันทําการที่ 2 ถัด
จากวันที่สงมอบหลักทรัพย (วันที่ T+2)
12. การถอนเงิน
12.1 ลูกคาแจงความประสงคในการถอนเงิน โดยสงเอกสารการถอนเงินตามแบบฟอรมที่กําหนดผานเจาหนาที่การตลาดผูดูแลบัญชีหรือสงใหแกฝายปฏิบัติการ
หลักทรัพยที่บริษัทฯ กอน 15.30 น. ของวันที่ขอถอนเงิน (วันที่ T)
12.2 จํานวนเงินที่ขอถอนไดไมเกินกวาทรัพยสินสวนเกิน (Excess Equity) ที่ลูกคามีอยูในบัญชี ณ สิ้นวันที่ขอถอนเงิน (วันที่ T) หลังหักมูลคาหลักทรัพยจด
ทะเบียนที่วางเปนหลักประกันในครั้งแรกและหลักประกันที่วางเพิ่ม
12.3 บริษัทฯ จะออกเช็คหรือโอนเงินเขาบัญชีลูกคาในวันทําการถัดไป (วันที่ T+1)

13. การถอนหลักทรัพย
13.1 ลูกคาแจงความประสงคในการถอนหลักทรัพย โดยสงเอกสารการถอนหลักทรัพยตามแบบฟอรมที่กําหนดผานเจาหนาที่การตลาดผูดูแลบัญชีหรือสงใหแก
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยที่บริษัทฯ กอน 15.30 น. ของวันที่ขอถอนหลักทรัพย (วันที่ T)
13.2 หลักทรัพยที่ขอถอนตองพนกําหนดการชําระราคาซื้อขายและสงมอบกับศูนยรับฝากหลักทรัพยแลว
13.3 มูลคาสูงสุดของหลักทรัพยที่ถอนไดจะไมเกินจํานวนหลักทรัพยที่มีอยูจริงในบัญชีมารจิ้น และหลังการถอนหลักทรัพยตองไมทําใหยอดทรัพยสินสวนเกินติด
ลบ (ถอนไดไมเกินทรัพยสินสวนเกินที่มีอยู) ซึ่งจะมีการคํานวณยอดทรัพยสินสวนเกิน ณ สิ้นวันที่ขอถอนหลักทรัพย (วันที่ T)
13.4 บริษัทฯ จะโอนหลักทรัพยเขาบัญชีที่ลูกคากําหนดในวันทําการถัดไป (วันที่ T+1)
14. การคิดดอกเบีย้ และการชําระดอกเบีย้
บริษัทฯ จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย หรือชําระดอกเบี้ยสําหรับเงินที่ลูกคาวางเปนหลักประกันในสวนที่คงเหลืออยู โดยจะคํานวณ
จากยอดคงคางในแตละวันตามอัตราดอกเบี้ยที่กําหนด โดยบริษัทฯ จะจัดทําและจัดสงรายงานสถานะความเปนลูกหนี้หรือเจาหนี้ของลูกคา หนังสือแจงยอด
บัญชีมารจิ้น เอกสารแจงอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกคาและอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ชําระใหแกลูกคา เอกสารการชําระดอกเบี้ยและรับดอกเบี้ย และ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย ใหแกลูกคาทุกสิ้นเดือน
15. การกําหนดอัตราดอกเบี้ย รายชื่อหลักทรัพยที่บริษัทฯ อนุญาตใหซื้อในบัญชีมารจิ้น อัตรามารจิ้นเริ่มตน (Initial Margin Rate) อัตรามูลคาหลักประกันที่ตองดํารง
ไว (Call Margin Rate) อัตราหลักประกันขั้นต่ํา (Force Sell Rate) และอื่นๆ ที่บริษัทฯ ประสงคจะแจงใหลูกคาทราบเปนคราวๆ ไปนั้น บริษัทฯ จะประกาศ ณ
สํานักงานใหญของบริษัทฯ และในบริเวณหองคา และจัดสงใหลูกคาทราบเปนคราวๆ ไปตามที่อยูที่ลูกคาใหไวกับบริษัทฯ
16. เอกสารฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญากูยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย (ประเภทบัญชีมารจิ้นในระบบ credit balance)
ลูกคาไดรับทราบและเขาใจขอชี้แจง เงื่อนไข และรายละเอียดดังกลาวขางตนอยางละเอียดถูกตองครบถวนแลว และยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ

ชีแ้ จงโดย ………………………………………………………. รับทราบและยินยอมโดย
(
)
ผูจัดการเงินทุนบุคคล ลูกคา
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

(

.................................................................

)

